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మ హా త్ ు ము ల ు
మనం చిననప్పడ ఎట్లి ఉంట్మో పెదదయ్యకకూడా అట్లిగే ఉంట్మన లేదు.

చిననప్పడ  పీలగా,  సననగా,  బకకగా,  పాల్పోయి  ఉండే  పిలలివాడ-  పెదదయ్యక  వాళ్ళ  నాననంత్ 
బొరరి పెట్లుటోకొన, గుండరంగా అవ్వచుచ.

చిననప్పడ  చీమడ  ముకుకత,  పీకుకపోయిన  ముఖంత,  మూగమొదుదలాగా  కనపించిన  పాప 
పెదదయ్యక వాళ్ళ అమములాగా అందంగా, బొదుదగా, గలగలా మాట్లిడత్ూ రేడయో య్ంకర్ పన 
చేయచుచ.

చిననప్పడ 'రాముడ మంచిబలుడ' అనపించుకునన రాముళ్ుళ, పెదదయ్యసరికి త్ుంట్లరిగాళ్ుళ 
కావ్చుచ;  అట్లిగే  చిననప్పడ  అలలిరి  పనులు  చేసి  కూడా,  పెదదయ్య   కరమంలో  ఆ  త్ప్పలననటినీ 
ద్దుదకొన ఆ అలలిరి పిలలిలే మహాత్ుములు అయిపోవచుచ.

చిననప్పడ  ఒక్క  పరీకలోనూ  అతిగా  కంగారు  పడపోయి,  ఏదేదో  రాసేసి,  సునాన  మారుకలు 
తెచుచకొన,  ఫెయిలయి,  తిట్లులి  తిన,  ముఖం  ముడచుకొన,  ఆ  త్రావత్  పెదద  అయ్యక  గొపప 
శాసతరవేత్తలు అయిన వాళ్ుళనానరు.

చిననప్పడ  బగా  చదువుకొన,  ఆ  త్రావత్  దురలవాట్లలికు  లోనై,  వాటి  చకరవ్యహంలోంచి 
బయట్లపడట్లం రాక, వాటిలోనే కూరుకుపోయిన అభినవ అభిమనుయలూ ఉనానరు.

చిననప్పడ  ఏదో  ఒక  మోసతరుగా  ఆడకొన,  పెదదయినాక  గొపప  క్చ్  లుగా  ఎద్గన 
ఆట్లగాళ్ుళనానరు.   చిననప్పడ  బళ్ుళ,  కాలేజీలు  ఎగగొటిటో  తిరిగ,  పెదదయినాక  గొపప 
విశవవిద్యలయ్లోలి  పొరిఫెసరలియిన  వాళ్ుళనానరు.   పదో  త్రగతి  త్పిప,  ఆపైెన  ఏదోఒక  పన 
చేసుకుంట్లూ  గణిత్శాసతరంలో  మేధావులకుకూడా  అరథంకాన  సమసయలకు  పరిష్కరం  సూచించిన 
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రామానుజన్లు  ఉనానరు.   చిననప్పడ  గోడలకు  రంగు  వేసుకుంట్లూ  తిరిగ,  పెదదయినాక 
అదుభుత్మైన రచనలు చేసి ఖ్యతి గడంచిన వాళ్ుళనానరు.

చిననప్పడ  దొంగపనులు  చేసి,  అట్లుపైెన  అందులోన  త్ప్పను  గురితంచి,  పశాచతాతపపడ,  వాటిన 
వద్లేసి, పెదదయినాక  నీతికి, సతాయనకి, శాంతికి  పరితీకలుగా నల్చన బపూజీలూ ఉనానరు.

పరిపంచంలో  అననంట్  మారుపలు  వసూతనే  ఉనానయి. 

పరితికణమూ మారుప సంభవిసూతనే ఉననద్.  అయిత, "మనం 
ఎట్లువైప్నుండ  ఎట్లువైప్కు  మారుప  చెందుతాం"  అననద్ 
నజానకి  మన  చేత్ులోలినే  ఉననద్-  అజాఞానం  నుండ  జాఞానంలోకి, 

అవిదయ  నుండ  విదయలోకి,  అశాంతినుండ  శాంతిలోకి, 

దేవషంనుండ  పేరిమలోకి  చేరేచ  మారుపలు  ఊరికే  రావు: 

వాటిక్సం  మనం  కొంచెంగాననైా  సరే,  పరియతినంచాల్స 
ఉంట్లుంద్.

అలా పరియతినసుతననవాళ్లింతా మహాత్ుములౌతారు, ఏదో ఒక నాటికి. 

మగల్నవాళ్ళందరికీ మారగదరశకులౌతారు వాళ్ుళ.  

అందరికీ గాంధీ జయంతి శుభాకాంకలు.

కొత్తపల్లి బృందం.
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నీ తి  చ ం ద్ రిక   వి గ రిహ ం-1

మత్రలాభం,  మత్రభేదం  ముగంచిన  విషుణశరము  ఇప్పడ  విగరిహానన  మొదలు  పెడత్ునానడ..  చదవండ  
నీతిచంద్రిక -24 వ భాగం...

మూలం: కీ.శ.కందుకూరి వీరేశల్ంగం సరళీకరణ: ఘడయ్రం వేంకట్ల నారాయణ శరము.

రాజకుమారులు  నలుగురి  హృదయ్లూ 
అమత్మైన  సంతషంత  చివురులి  తొడగాయి. 

వికసించిన  పద్ములాలింటి  మనసుసలత  వాళ్ుళ 
నలుగురూ  విషుణశరము  చుట్లూటో  చేరి,  "సావమీ! 

మీ  సేవ  చేసిన  భాగయం  వలలినే  మేం  మత్రభేద్నన 
వినగల్గాం.   మా  మనసులకు  ఎంత 
సంతషం  కల్గంద్.    ఇక  'విగరిహం'  కూడా 
తెల్యజపిప,  మమముల్న కృతారుథల్న చేయండ. 

దయచేసి ఆ కొత్త కథల అమృత్ధారల్న త్వరగా 
కురిపించండ.   ఆకల్గొనన  మా  చెవులకు 
కధల విందు చేయండ" అనానరు.
విషుణశరము  వాళ్ళ  మాట్లలకు  సంతషించి, 

పంచత్ంత్రంలోన  మూడవ  భాగమనై 
'విగరిహానన',  ఆదరం  కొద్ద  చెపపట్లం 
మొదలుపెట్టోడ:

"సమానమైన   బలమూ,  పరాకరమమూ   గల 
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ఒక  నమల్కి,  హంసకు   పోట్లిట్ల మొదలైెంద్ 
ఒకసారి.  చిల్కి  చిల్కి  గాల్ వాన అయినట్లులి, 
వాటి  పోట్లిట్ల  చివరికి  యుదధంగా 
పరిణమంచింద్.  ఆ  సమయంలో  ఒక  కాకిన 
నమమున   హంస,  చివరికి  ఓట్లమ  పాలైెంద్. 

మీకు ఆ కథ చెబుతాను, చకకగా వినండ:

కరూపర  ద్వపంలో  పదముకేళి  అనే  కొలను  ఒకటి 
ఉండేద్.   అందులో  హిరణయగరుభుడ  అనే 
హంస  నవసిసూత ఉండేద్.  ఆ కొలను చుట్లూటో 
నవసించే  నీటి  పక్షులు  ఆ  హంసను   త్మ 
రాజగా  చేసుకొన  సంతషంగా  కాలం  గడపేవి. 

ఆ హంసరాజ ద్కుకలననటినీ జయించి, అనన 
వైప్లా  త్న  తజసుస  పరికాశించగా,  ఒకనాడ 
పొరిదుదన  సూరుయడ  ఉదయించిన  త్రావత్, 

త్నకు  ఇషటోమైనవాళ్ుళ,  పండత్ులు, 

అందరూ  త్న  చుట్లూటో  చేరగా,  రాజఠీవిత 
సింహాసనం  మీద  సుఖంగా  కూర్చన 
కొలువుద్రింద్.  

ఆ  సమయంలో  'ద్రఘముఖుడ'అనే  కొంగ 
ఒకటి వాకిట్ల నలచి, ద్వరపాలకుల ద్వరా త్న 
రాకను  తెల్యపరచింద్.   ఆ  కొంగ  అంత్కు 

ముందు  చాలా  నలల  కిరిత్ం  విదేశాలకు  వళిళ 
తిరిగవచిచన చెల్కాడే; కనుక హిరణయగరుభుడ 
ద్నన సాదరంగా లోనకి ఆహావనంచింద్.  

ద్రఘముఖుడ అప్పడ త్గన రీతిగా సభను 
చేరి,  వినయంత  వంగ  నమసకరించి, 

గౌరవంగా  నలబడడద్.   రాజగారు 
ఆదరంతట,  సంతషంతట  ఆ  కొంగను 
చూసూత  "రా,  కూర్చ"  అన  చెయియ  చూపి, 

త్నకు దగగరగా కూరుచండబెట్లుటోకుననద్.  

"ఓయ!  ద్రఘముఖ్!  కులాసాగా  ఉనానవా? 

చాలాకాలానకి ననున ఇలా చూడగలుగత్ునానం. 

విదేశాలలో  నవసించట్లంలో  నువువ  చాలా 
అలసిపోయినట్లులినానవు-  బగా  చికిక-

పోయ్వు  కూడాను.   ఇంత్కాలమూ  ఏ  ఏ 
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దేశాలు తిరుగుత్ూ ఉనానవు?  ఏ ఏ పారింతాలోలి 
ఏలాంటి  విచితారిలు  కనబడాడయి,  నీకు? 

మంచి  దృశాయలేమైనా  నీ  కనులకు  పండగ 
చేశాయ్?  నీ ముఖం విపాపరట్లం చూసుతంట 
ఎకకడో  , ముఖయమైనదే ఏదో నీకంట్ల పడనట్లులి 
తసుతననద్.   నువువ  వళిళనచోట్లలి  వింత్లు 
విశష్లకు  ఏమ  కొదవ?  త్వరగా  చెపపరాదూ, 

అందరం వింట్ం!" అననద్.  

అప్పడాకొంగ  "అయ్య!  త్మరి  పరిపాలనలో 
ఉనన  భూభాగంలో  ఏమూల  చూసినా 
కుశలము, క్షేమం త్పపకుండా ఉంట్యంట, 

ఇక  ఎలలికాలమూ  దేవరవారి  పాద్లను 
ఆశరియించుకొన,  త్మ  ఆసాథనంలో 
మల్గేవాళ్ళం-  మమముల్న  'క్షేమమా'  అన 
వేరుగా  అడగవలసిన  పన  ఏముననద్?   ఇక 
దేశాంత్రాలలో  ఉననపపటి  సుఖం 
సంగత్ంట్రా,  అద్  కుందేటికొముము 
లాంటిద్.   ద్న  సంగతి  త్మరు  నా  శరీర 
కాంతిన  చూడగానే  గరిహించారు.   అదంతా 
అట్లుండనవవండ- ఏమంత్ విశషం కాదద్-

ఆ  ర్జన  త్మరి  పాద్ల  ఆదేశానన 

అనుసరించి  వళిళనద్  మొదలు,  'ఈ,  ఆ 
దేశమ'న ఏం చెపేపద్, అననచోట్లూలి తిరిగ తిరిగ, 

ఎలాగో  వనకిక  తిరిగవచిచ,  నా  భాగయం  కొద్ద 
త్మకు  ఎదురుగా  ఇలా  నలబడాడను.   ఈ 
మధయకాలంలో  నేను  అకకడా  అకకడా  చూసిన 
వింత్లు  లెకకలేననన  ఉనానయి-  వాటిన 
అననటినీ విననవించాలంట అనేక సంవత్సరాలు 
చాలవు.   నలకడ  మీద  త్మకు 
ఒకకటొకకటిగా విననవించుకుంట్ను-  

అయిత  తిరిగ  వసూత  వసూత  త్మరి  ఈ 
సేవకుడ  ఒక  అపరాధం  కావించాడ:  ఒకక 
నముషంలో  నా  పరియ్ణప్  బడాల్క 
తీరుచకొన,  అసలు  ఏం  జరిగందో  వివరంగా 
చెబుతాను.   పరిభువులవారు  త్మ  ద్వయ 
చిత్తంత  శరిదధగా  అవధరించగలరు"  అన  కళ్ుళ 
సగం  మూసుకొన,  వేడ  నట్లూటోరుపలు  వద్ల్, 

కణంపాట్లు  ఊరకనే  ఉండ,  మలలిగా  ఇలా 
చెపపసాగంద్.

"జంబూ  ద్వపంలో  'వింధయం'  అనే  పరవత్ం 
ఒకటి  ఉననద్.   ఆ  కొండ  పైెభాగంలో 
నవసిసుతంట్డ,  చిత్రవరుణడ  అనే 
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నమల్రాజ.   అకకడ  పక్షిజాత్ులననటికీ 
ఆయనే ఆరాధయదైవం.  

నేను  అనేకయోజనాలు  పరియ్ణించి,  అలసి, 

ఆ  పరవత్  సమీపంలోన  అడవిలోకి 
పరివేశించగానే,  ఆయన  అనుచరులైెన  పక్షులు 
కొనన  ననున  చూసి  నా  దగగరికి  వచాచయి. 

అతిథులకు  చేసే  మరాయదలననటినీ  చేసి  అవి 
నాకు  అమృత్ంత  సమానమైన  రుచిగల 
పళ్లిను తెచిచపెట్టోయి.  

వాటి ఆతిథ్యనన సీవకరించి, పండలితిన, 

విశారింతిగా  కూరుచనన  నాత  అవి  మరాయద 
ప్రత్సరంగా మాట్లిడత్ూ, "ఓ కొంగరాజా! 

మీ ప్ట్లుటోకవలలి త్రించి, ఖ్యతినొంద్న ఆ దేశం 
ఏద్?   ఏ  ఏ  దేశాలను  విచార  సముదరంలో 

వద్ల్పెటిటో  వచిచ,  త్మరు  ఈ  దేశానన  పావనం 
చేసుతనానరు?  ఇట్లుపైెన  ఏ  ఏ  దేశాలు  త్మరి 
పాదసపరశవలలి  ప్నీత్ం  కానునానయి?  ధరముం 
త్పపకుండా  మీ  దేశానన  ఏలుత్ూ,  మీవంటి 
శుచిమంత్ులను  సేవకులుగా  పొంద్న 
భాగయశాల్యై,  మీ రాజాయనన  అలంకరిసుతనన  ఆ 
రాజ  రత్నం  ఎవవరు?  మీ  కధనానన  వినాలన 
మా  అందరి  చెవులూ  కుత్ూహలపడత్ూ, 

వేచి  ఉనానయి.   మీ  పరియ్ణప్  తొందరను 
ఒకికంత్  త్గగంచగల్గత,  ఒక  నముషంపాట్లు 
ఇకకడ  ఆగ,  మీ  కథను  ఆసాంత్ంగా  మా 
చెవులకు పరిసాద్ంచండ" అన.

అప్పడ  నేను  వాటిత  ఇలా  చెపాపను: 

"కరూపర  ద్వపం"  అననపేరు  గత్ంలో  వినే 
ఉంట్రు  గద్?!  ఆ  ద్వపానకి  పరిభువు, 

హిరణయగరుభుడ   అనే  హంసరాజ.   నేను  ఆ 
పరిభువుకు  అనుంగు  అనుచరుడన.   మా 
రాజగారి బల పరాకరమాలను గురించిన కథలు 
అనేకం  చినన  పిలలిలకు  కూడా  పరిచయమే- 

కనుక  ఆయన  పేరుత  మీకందరికీ  ఈ  సరికే 
పరిచయం  ఉండ  ఉండవచుచ.   అందరూ 
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ననున  'ద్రఘముఖుడ'  అంట్రు.   ఆ 
హంసరాజ  ననున  పారిణంకంట  మననగా 
గౌరవిసుతంట,  ఆయనకు  అంత్రంగకుడగా 
అనేక సంవత్సరాలు గడపాను.  ఒక నాడ ఈ 
పరిపంచంలోన  అంత్ులేన  విషయ్లోలి  గల 
విశష్లను, వింత్లను చూడాలన నాకు క్రిక 
కల్గంద్.  మా  పరిభువు  అనుమతి  తీసుకొన, 

మాదేశానన  వద్ల్,  ఎండనక,  వాననక 
దేశాలుకాన  దేశాలు  అననంటినీ  సందరిశసూత, 
వాటిలోన  విశష్లు  నా  మనసుసకు  సంతషం 
కల్గసుతంట,  వచిచ వచిచ  అదేపనగా ఈనాడ 
ఈ  ద్విలోకి   పరివేశించాను.   ఇకకడ 
వింత్లననటినీ  చూడాలన  నా  మనసు 
ఉవివళ్ూళరుత్ుననద్.    పక్షివరులారా!  ఈ 
ర్జంతా  మీతబట్లు  మీ  ద్విలోన  వింత్లు-

విశష్లను  అననంటినీ  చూసి  కాలక్షేపం 
చేసాతను.  ఈ  రాతిరికి  కూడా  మీత  ముచచట్లులి 
పెట్లుటోకొన,  రేప్  ఉదయ్నేన  బయలుదేరి  మా 
దేశానకి వళాతను" అన.

అప్పడా  పక్షులు  సంతషపడ,  "సరే,  అట్లిగే 
కానవవ"మన,  కొంచెం  విశారింతి  తీసుకునానక 

ననున  త్మ  వంట్ల  తీసుకొన  పోయి,  ఆ 
ద్వపంలో  చూడగద్న  పరిదేశాలనననటినీ  నాకు 
చకకగా చూపించాయి. 

ఆ త్రావత్ ననున మళీళ తాము ఉండే చోట్లుకు 
తీసుకు  వచిచ,  ననున  అకకడనే  దూరంగా 
ఒకచోట్ల  నల్పి,  లోపల  విశారింతి 
తీసుకుంట్లునన  త్మ  రాజను  చూపించాయి. 

అట్లు త్రావత్ అవి  "ఓ పక్షివరాయ! మీ భూమన, 

మా  భూమన-  రెండంటినీ  బగా  చూశారు 
కద్!  ఈ  దేశాలు  రెండంటిలోను  మీ  కంటికి 
ఇంప్గాను,  సొంప్గాను  ఏద్  అనపించింద్? 

మన  రాజలు  ఇదదరిలోనూ  ఎవవరు  గొపపగా 
తచారు?   సొంత్వారి  పట్లలి  అభిమానానన, 
'మేం  ఏమనుకుంట్మో'  అనన 
అనుమానానన-  రెండంటినీ  పరికకన  పెటిటో,  నీ 
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మనసుకు  వాసతవంగా  ఏం  తచిందో  చెప్ప" 
అన అడగాయి.  అప్పడ నేను చిరునవువత 
ఇలా బదుల్చాచను:

"మత్ురిలారా!  మీరంతా  బవిలోన 
తాబేళ్ళమాద్రి,  ఎప్పడూ  ఇకకడే  నవసిసూత 
ఉండట్లం  మూలాన,  ఇత్ర  దేశాలలోన 
సంగత్ులు  మీకు  కలలో  కూడా  తెల్యట్లం 
లేదు.   అందువలలినే  మీ  మాట్లలు  ఇలా 
ఉనానయి త్పప, వేరే కారణం ఏమీ లేదు.  మీ 
మనసులోలి  ఉనన  అనుమానాలననటినీ 
తీరుచక్వట్లంక్సం  చాలా  ఆత్రంగా 
అడగుత్ునానరు  కనుక,  మన  మధయ  కల్గన 
సేనహానన  ప్రసకరించుకొన,  ఉననద్  ఉననట్లులి 
చెబుతాను, వినండ: 

నజంగా  మా  దేశానకి,  మీద్వికి   ఏనుగుకు-

దోమకు  ఉననంత్  వయతాయసం  ఉననద్.   మా 
రాజయం  ఎవవరినైనా  ముగుధల్న  చేసేంత్  సుందర 
పరిదేశం;  నవాస  యోగయమైన  పారింత్ం. 

ద్నత  పోల్సేత  మీ  నవాసం  నజంగా 
మహారణయమే.   ఇక  రాజల్న  చూసేత,  మా 
రాజకు-  మీ  పరిభువుకు  పరవతానకి-

పరమాణువుకు  ఉననంత్  తడా  ఉననద్.  మా 
రాజకు  నవాసం  పద్ములకు  ఆలవాలమైన 
సరసుస.   ఆహారం  నజంగా  అమృత్మే. 

ఆయన  అనుచరులమైన  మేమందరమూ 
ఎలలిప్పడ  సరసుల  సరసన  ఉండే 
కవివరేణుయలమే.   మా  పరిభువు  వభైవానన 
సంపూరణంగా వరిణంచాలంట వయియనోళ్ళవాడకే 
చేత్కాదంట,  ఇక  మావంటివాళ్లిం  ఏం 
చెపపగలం? 

చూడగా  మీరాజ  పరిసిథతి  ద్నకి  పూరితగా 
వయతిరేకంగా  ఉననద్.   మీ  రాజ  నవసించేద్ 
ఘోరమనై అడవి మధయలో.  ఇక తినేద్ ఏంట్ 
అన  చూసేత   కాయలు,  గడడలు!  ఇక  సేవకులు 
ఎట్లువంటివాళ్ుళ?  ఎలలిప్పడూ 
మూరుఖులతటి  తిరిగే  పలుగాకిమూకలు. 

ముంజేతికి  పెట్లుటోకునన  కంకణానన 
చూసేందుకు  అదదం  అవసరం  ఏముననద్? 

ఇలాంటి  మీ  పరిభువు  వైభవం  ఎలాంటిదో  మీ 
మనసులకే సపషటోం.  

అద్  అట్లి  ఉంచండ.   మీరంతా   ఈ  నమల్ 
పంచన  చేరి  చెట్లలిలోనూ,  ప్ట్లటోలలోనూ 
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తిరుగుత్ూ  పరిత్పించవలసిన  అవసరం 
ఏముననద్?   కాయగసురులి  ఏరుకొన  తిన 
బరత్కవలసిన  ఖరము  ఏం  వచిచంద్?  మమముల్న 
చూసినపపటినుండీ  నాకు  ఇదే  విచారంగా 
ఉననద్.  ఏం  చేయ్ల్?  ఇదంతా  మమముల్న 
ఈ  విధంగా   ప్టిటోంచిన  ఆ  దేవుడ  త్ప్పగాన, 

మీ త్ప్ప  కాదు. 

కేవలం ఒకకసారి మాట్లిడనంత్ మాతారిన, 

మంచివాళ్ుళ  సేనహం  కలుప్కుంట్రు.   ఆ 
విధంగా మీరంతా నాకు ఇప్పడ ఆపతమత్ురిలు 
అయిపోయ్రు.   సత్ుపరుషులు  పరాయి 
వాళ్లి  కష్టోలను  చూసి  కూడా  త్ట్లుటోక్లేరట్ల; 

ఇక  ఆపతమత్ురిల  కష్టోలను  ఎలా  సహిసాతరు? 

ఈ  శరీరం   ఉననద్  ఇత్రులకు  సాయం 
చేసేందుకే-  గనుక  సేనహంకొద్ద  మీకొక  మంచి 
సలహా  ఇసాతను-  నా  మాట్లల్న  తీసి 

పారేయకండ-  కొంచెం  చెవులోలి  వేసుక్ండ. 

తెల్విగలవాళ్ుళ;  మీకు  ఎకుకవ 
చెపపనకకరలేదు.  బగుపడాలనుకుంట, ఇక 
ఎకుకవ  ఆలోచించకండ;  వంట్లనే 
పరియ్ణమై,  రేప్  పొరిదుదనే  బయలుదేరి, 

నాతబట్లు మా దేశానకి రండ. అకకడ మీకు 
"ఇంకా  ఇద్  కావాల్"  అనపించన  విధంగా, 

అనన  వసత్ులతట  కూడన  జీవిత్ం 
లభిసుతంద్.  

మా  రాజకూడా  చాలా  గొపపవాడ;  ఎంత్టి 
వారిచేత్నైనా  గౌరవానన  అందుకునేంత్ 
ఉద్రుడ;  చాలా  దయగలవాడ; 

ఆశరియించినవాళ్లిను  రక్షించేవాడ- 

మమములనందరినీ  త్న  పరిజలుగా  త్పపక 
ఆదరిసాతడ.   ఆయనను  ఆశరియించు-
కునానరంట, మీరు మీకు నచిచనట్లులి హాయిగా 
కాలం  గడపవచుచ  అకకడ.   కాదనకుండా 
ద్నకి  అంగీకరించండ.   వేరే  ఆలోచనలు 
మాన,  పరియ్ణమై  రండ.   ఆడత్ూ 
పాడత్ూ పోద్ం" అనానను.
(త్రావత్ ఏం జరిగందో మళీళ చూద్దం...)
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గొ ప ప కు  పో త.. 
మనందరం  గొపపకు  పోత్ుంట్ం,  ఎప్పడో  ఒకప్పడ.   అయిత  చాలాసారులి  ఆ  త్త్వం  మనకి  నష్టోనేన  
తెచిచపెడత్ుంట్లుంద్.  గొపపకు పోయిన మత్ురిల్దదరి కథ చెబుత్ునానడ యోగ. చదవండ.. 

రచన: ఈ.యోగేశవరరెడడ, 9 వ త్రగతి, అరవింద హైసూకలు, కుంచనపల్లి, గుంట్లూరు జిలాలి. 

అనగనగా    ఒక   నగరం.  ఆ  నగరం   పేరు 
'లక్ష్మీక్టి'.  అందులో   ఇదదరు   ధనవంత్ులు 
నవసిసూత   ఉండేవాళ్ుళ.  వాళ్ుళ    చిననత్నం 
నుండ   సేనహిత్ులే.  వాళ్ళ   పేరులి   '  క్ట్లయయ, 
రఘురామ'.  వాళిళదదరికీ    చెలెలిళ్ులి   ఉనానరు. 

రఘురామ   చెల్లి   భానున   క్ట్లయయ   పెళిళ 
చేసుకునానడ.  క్ట్లయయ   చెల్లి   సిరిన 

రఘురామ   పెళిళ   చేసుకునానడ.  అట్లి 
మత్ురిల్దదరి కుట్లుంబలకూ బంధుత్వం కూడా 
ఏరపడంద్. 

క్ట్లయయకు  ఇదదరు  పిలలిలు-  గరిజ,   రాము. 
రఘురామకూ  ఇదదరు   పిలలిలే-  పారవతి,  విషుణ. 
మత్ురిల్దదరిలాగే వాళ్ళ  కుట్లుంబలూ   చకకగా 
కలసి  మలసి  ఉండేవి.  కాలం  గడచింద్- 
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పిలలిలంతా  పెదదయ్యరు. 

రఘురామ   త్న   కూత్ురు    పారవతిన     'శివ' 

అనే   అబబాయికి  ఇచిచ  ఘనంగా  పెళిళ  చేశాడ. 

పెళిళ  ఎంత్  గొపపగా  చేయించాడంట,  నగరం 
మొత్తం    మీద  అంత్  గొపపగా   వివాహం 
జరిపించినవాళ్ుళ  ఎవవరూ  లేరు!  నగర 
జనాభాలో  సగం  మంద్  హాజరయ్యరు  ఆ 
పెళిళకి!  అందరూ   ఆ  విందు  గురించి,  అతిథ 
మరాయదల  గురించి,  రఘురామ   బిడడ  పెళిళ 
గురించే    మాట్లిడకుంట్లునానరు.  పెళిళ 
త్రావత్   రఘురామ  ఎకకడలేన  సారెలూ  పెటిటో 
బిడడను  అత్తవారింటికి సాగనంపాడ. అట్లుపైెన 
నగరంలో  అందరూ  ఆ  సారె  గురించే 
చెప్పక్వట్లం  మొదలుపెట్టోరు.   ఎకకడ 
చూసినా క్ట్లయయకు     రఘురామను గురించిన 
పొగడతలే వినబడాడయి. 

 క్ట్లయయ    ఆ  మాట్లలు   వినీ  వినీ 
విసిగపోయ్డ.  'ఎలాగైనా   రఘురామ  కంట 
చాలా  గొపపగా  మా బిడడ  పెళిళ  చేసాతను,  ఊర్లి 
వాడకంట   మంచి   పేరు   తెచుచకుంట్ను' 

అనుకునానడ.  ఒక  నల తిరిగేలోగా   క్ట్లయయ 

కూత్ురు  గరిజకి   'ఆనంద' అనే  అబబాయిత 
వైభవంగా వివాహం జరిగంద్.  ఈ పెళిళకి  నగర 
జనాభా మొత్తం విచేచసింద్. అంత్కు మునుప్ 
రఘురామ  జరిపిన  పెళిళ   కంట   ఇద్   ఘనంగా 
ఉందన  అందరూ  చెప్పకునానరు.   వచిచన 
అతిధులన   రఘురామ  మామూలు  గదులలో 
ఉంచిత,  క్ట్లయయ   ఏ.సి.గదులలో   ఉంచి 
మరినన   సొకరాయలు  కల్పంచాడ!   ఇక 
ఆనాటినుండీ  రఘురామ  మరుగున  పడాడడ. 

అందరూ  క్ట్లయయను    పొగడట్లం  మొదలు 
పెట్టోరు.  

ఇద్  విన  రఘురామకి  తికక రేగంద్. "అందరూ 
ననున  మరిచపోవట్లమేమటి?  నాకేం 
త్కుకవైంద్?  వాడకంట   నేనే  గొపపవాడన  ! 
ఇప్పడ  చూడ,  మా  అబబాయి  పెళిళ  ఎలా 
చేసాతనో!" అనుకొన   త్న  కొడకు   పెళిళ  ఇంకా  
ఘనంగా  చేశాడ. బయటి ఊళ్ళనుంచి కూడా 
అతిథులను  ఆహావనంచాడ  పెళిలికి  .  అందరూ 
రఘురామన పొగడారు. 

వంట్లనే     క్ట్లయయ   కూడా,  కొడకు   పెళిళన- 

ఇంకా  ఘనంగా  చేశాడ!  
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ఇక    వాళ్ళ   మధయ    గొడవలు   రచచకెకాకయి. 

"నేనా-వాడా"  అనానరు  ఇదదరూ,  ఎవరికి 
వాళ్ుళ.  రెండ   కుట్లుంబలూ 
విడపోయ్యి.  అనేనళ్ళ  సేనహమూ  ఒకక 
సంవత్సరంలో  మాసిపోయింద్.   ఇప్పడ 
ఊళ్ళవాళ్ళందరికీ   అదే  చరచనీయ్ంశం 
అయిపోయింద్. 

ఒక  ర్జన   క్ట్లయయ    ఒంట్లరిగా  ఇంట్లి 
కూర్చన ఉండగా కొడకు వచిచ  "నానాన! ఒక 
సారి   డబుబాల  పెట్టో    తాళాలు  ఇటివవండ-  ఒక 
పద్వేల    రూపాయలు  కావాల్.  పెళిళ   అయిన 
సందరభుంగా  మా  సేనహిత్ులకి   పారీటో   ఇసాతను" 

అనానడ.  క్ట్లయయ   "సరే  నాయనా  తీసుక్" 

అన  తాళాలు  చేతికివవగానే  వాడ  అదేపనగా 
డబుబాల  పెట్టో   మొత్తం  ఖ్ళీ  చేసేసుకొన 
పోయ్డ.  అదేర్జన  రఘురాం  కొడకు 
కూడా  "పద్వేలు  కావాల్"  అన  అడగ,  లాకర్ 
మొత్తం  గులలి  చేసేశాడ.  విషయం  తెల్శాక 
క్ట్లయయ,  రఘురామ ఇదదరూ గొలులిమనానరు. 

"ఏద్రా?"  అన  అడగేందుకు  కూడా 
కొడకులు ఇంటికి రాలేదు మరి! 

అంత్ులేన   దు:ఖంత  మత్ురిల్దదరూ  ఎవరికి 
వాళ్ుళ  ఒంట్లరిగా   రెండ   ర్జలు    గడపారు. 

విషయం    తెల్సిన   ఊళ్ళ  జనాలు   "ఇప్పడ 
ముసలోళిళదదరూ ఎట్లి  బత్ుకుతార్ చూడాల్. 

కొడకులే  దగా  చేశారు,  పాపం!  "  అన 
వంత్ుల  వారీగా   వళిళ     ఓద్రిచ  రావట్లం 
మొదలుపెట్టోరు.  పరువంతా  గంగలో 
కల్సిందన  బధపడత్ునన  ఇదదరికీ  అట్లి 
తెల్సింద్- తాము ఒకే పడవలో ఉనానమన. 

ఇంకేముంద్, దు:ఖం ఆప్క్లేన  క్ట్లయయ 
రఘురామ  త్లుప్త్టిటో  పలకరించాడ. 

రఘురామ  అత్నన  లోనకి  పిల్చి,  త్న  కష్టోలు 
చెప్పకొన,  క్ట్లయయ  పట్లలి  సానుభూతి  వయకతం 
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చేశాడ.  ఇప్పడ  వాళిళదదరూ   మళీళ  మంచి 
సేనహిత్ులుగా   మారారు!  

ఇద్  జరిగాక  వారం  ర్జలకు  కొడకుల్దదరూ 
ఇళ్ళకు  వచాచరు.  తీసుకునన  డబుబాలు   వనకిక 
తెచిచ  ఇచేచశారు!  అంత్వరకూ  వాళ్లిన 
తిట్లుటోకుంట్లూ,  ఏడచకుంట్లూ  ఉనన 
మత్ురిల్దదరూ  నోళ్ుళ  వళ్ళబెట్టోరు. "మమముల్న 
కల్పేందుకు  మేం  ఆడన  నాట్లకమే  ఇదంతా" 

అన  ముసిముసి  నవువలు  కురిపించారు 
కొడకులు. ఊళ్ళ వాళ్లింతా "మీ  కొడకులకు 

ఉనన    తెల్వి  మీకు  లేకపోయిందేమ?"  అన 
నవావరు.  

గొపపలకు  పోత  ఏం  జరగచోచ  తెలుసుకునన 
మత్ురిలు  ఇదదరూ  చాలా   సిగుగపడాడరు. 

కొడకులు  తెచిచచిచన  డబుబాల్న 
అనాధాశరిమానకి ద్నం చేసేశారు. చేతికి అంద్ 
వచిచన  కొడకుల  ఇళ్ళలో  పరిశాంత్  జీవితానన 
గడపారు. 

లకీముక్టికి ఎవరెైనా  వళ్త  ఇపపటికీ  వాళ్లి సేనహానన 
గురించే చెబుత్ుంట్రు అందరూ! 
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     వే లె డ ం త్  పి ల గా డ
వేలెడంత్  పిలగాడ,  పొటిటోబుడంకాయ,  బులలియయ  లాంటి  పేరలిత  ఎంతమంద్   చినానరి  హీర్లు  
మన  కథ్  సామారిజాయనన  ఏలుత్ూనే  వసుతనానరు.   ఒక్కసారి  వాళ్ుళ  వంకాయలోంచి  వసేత, 
ఒక్కసారి  మునకాకయలోంచి,  గుడడలోంచి  వసుతంట్రు.  వచిచన  పరితిసారీ  అసాధాయలను  
సుసాధాయలు చేసి పోత్ుంట్రు- ఈ పిలగాడ ఏంచేశాడో రాజ మాట్లలోలి..
కథనం: బి. రాజ, 8 వ త్రగతి, జి.ప. ఉననత్ పాఠశాల, చెనేనకొత్తపల్లి

అనగనగా లక్ష్మీప్రం అన ఒక గారిమం ఉండేద్. 

ఆ  గారిమంలో  ఒక  ముసలవవ  ఉండేద్.  ఆ 
అవవకు ఎవరూ లేరు. ఒక ర్జ అవవ మూడ 
క్డ  గుడలి  తెచిచంద్.  రెండ  గుడలిను  పగల 
గొటిటో  పకకన  పెట్లుటోకుంద్.  మూడవ  గుడడను 

కొట్లటోబోయ్సరికి,  ఆ  గుడడలో  నుండ, 

"అవావ!  అవావ!  ననున  చంపకు"  అన 
వినపించింద్.  అవవకు  ఆశచరయమేసింద్. 

జాగరిత్తగా  వినంద్.  శబదం  గుడడ  లోపల్  నుండ 
వసుతననద్.  "అవావ!  నేను  చినన  పిలలివాణిన. 
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ననున చంపకు. ననున మల్లిగా ఈ గుడడ నుండ 
బయట్లకు  తీయి"  అన  మాట్లలు 
వినపించాయి. 

అవవ గుడడన మలలిగా పగలగొటిటో అందులో 
నుండ   బొట్లన  వేలెడంత్  పిలాలిణిణ  బయట్లకు 
తీసింద్.  వాడ  అవతారం  చూసి  అవవకు  భలే 
ముచచటసింద్. 

ఆ  పిలగాణిణ   చూసి, "తింద్మన  తెచుచకునన 
గుడడను  తిననీకుండాచేసావు,  ఇప్పడ  నా 
ఆకల్  ఎట్లి  తీరేద్?"  అన  అవవ  అనంద్.  ఆ 
మాట్లలకు,  "అవావ!  నీ  దగగరునన  రూపాయి 
ఇవువ.  నేను  వళిళ  నీకు  కావలసిన 
కూరగాయలు,  బియయం  తీసుకొన  వసాతను," 

అన  చినోనడ  అనానడ.  అవవ  వాడకి 
రూపాయి ఇచిచంద్. 

అద్  తీసుకొన  బియయం  అంగడకి  వళిళ 
అంగడాయనన  గటిటోగా  పిల్చాడ. 

అంగడాయన  "ఎవరు  పిలాచరారి"  అన  అంతా 
వతికాడ.  కానీ  ఆయనకు  ఎవరూ 
కనబడలేదు.  "అయ్య!  నేనకకడనానను 
చూడ,  ఇద్గో  నీ  టబిలు  మీదునానను 
చూడ"  అన  పిలగాడ  అరిచాడ.  ఇప్పడ 
అంగడాయనకు  టబిలు  మీద  వేలడంత్ 
పిలగాడ  కనపించాడ.  "సరే,  నీకేమ 
కావాల"న ఆయన అడగత, పిలగాడ ఆయన 
చేతిలో రూపాయి పెటిటో, "నాకు ఒక చెవి నండా 
బియయం, ఒక చెవి నండా బయళ్ుళ  (కంద్పప్ప) 
పోయ"మనానడ. 

"ద్నదేముంద్లే"  అన,  పిడకెడ  బియయం 
తీసుకొన  ఒక  చెవిలో  పోసాడ  అంగడాయన. 

కానీ  అద్  నండ  లేదు.  ఇంకొనన  పోసాడ. 

నండ  లేదు.  సేరులి,  సేరులి  పోసినా  నండలేదు. 

చివరికి అంగట్లి ఉండేబియయం అంతా పిలగాడ 
చెవిలో  పోసినా  అద్  నండలేదు.  త్రావత్ 
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ఇంకొక  చెవిలోకి  ఇలాగే  అంగట్లి  ఉండే 
బయళ్ళనీన  కుమమురించేసాడ.  చివరికి, 

"అయ్య!  నువువ  నా  చెవులు  నండేట్లుటోగా 
బియయం,  బయళ్ుళ  పోయలేదు  కాబటిటో,  నా 
రూపాయి నాకిచేచయి!"  అన త్న  రూపాయి 
వనకిక తీసేసుకునానడ చినోనడ.

త్రువాత్  వేరే  వేరే  అంగళ్ళ   కెళిళ  చకెకర, 

గోధుమ  పిండ   లాంటివనీన  సంపాద్ంచాడ 
వాడ.  కూరగాయల  దుకాణానకెళిళ 
కావలసిన  కూరగాయలనీన  చెవులోలి 
పోసుకునానడ.  ఎనన  సరుకులు  చెవులోలి 
పోసుకునాన  అత్న  చెవులు  నండలేదు.  ఇలా 
బజారులోన  సరుకులనీన  చెవులోలి  పోసుకొన 
ఇంటికెళాళడ. 

అత్నన  చూసూతనే,  "ఏంటి  నాయనా!  ఖ్ళీ 
చేత్ులోత   వచాచవు?"  అన  అవవ  అడగంద్. 

"అవావ! నీ క్సం చాలాతెచాచనవావ! ముందు 
నువువ  ఇంటి  త్లుప్లు,  కిటికీలు  మూసేసి 
గవాచీ(ఇంటి  కప్పకు  ఉండే  చినన  కిటికీ, 

గవాకం) తెరిచి పెట్లుటో" అనానడ. అవవ అలాగే 
చేసింద్.  పిలగాడ  మదదమీద్కెళిళ,  గవాచీ 

గుండా త్న చెవులు పట్లుటోకొన కద్ల్ంచాడ. 

అంత!  కుపపలు  కుపపలుగా  బియయం, 

బయళ్ుళ,  గోధుమ  పిండ,  చకెకర,  పళ్ుళ, 
కూరగాయలత  ఇలులి  నండపోయింద్!! ఇద్ 
చూసి  అవవ  ఆశచరయపోయింద్.  ఇప్పడ 
అవవకు,  పిలోలిడకి   ఏం  కషటోం  లేకుండా  చాలా 
ర్జలు  గడచాయి.

కొనన ర్జలకు వాళ్ళ రాజాయనకి ఒక పెదద కషటోం 
వచిచంద్.  ఒక  పెదద  రాకసుడ  వచిచ  రాజయంలో 
చేతికి  చికికన   పరిజలను  తినేసూత  వచాచడ. 

అప్పడ  రాజ  రాజయమంతా  చాటింప్ 
వేయించాడ  -  "ఎవరెైత  ఆ  రాకసుడన 
చంప్తార్  వాళ్లికు   అరధ  రాజాయననచిచ,  నా 
కుమారెతను  కూడా  ఇచిచ పెళిళ  చేయిసాత" అన. 
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రాజయంలోన  వీరులు  చాలా  మంద్  రాకసుడన 
చంపడానకి  పరియతినంచి  త్మ  పారిణాలను 
క్లోపయ్రు. 

ఈ  విషయం  తెలుసుకునానడ  చినోనడ. 

ఎలాగైనా  ఆ  రాకసుడన  చంపాలన  వాడకి 
పట్లుటోదల  కల్గంద్.  ఒకకడే  ఒక  చాకును 
తీసుకొన,  రాకసుడండే  తావుకు 
బయలుదేరాడ.  అవవ  భయపడ   అడడం 
వచిచంద్-"వదుద  నాయనా,  ఆ  రాకసుడ 
ననున  చంపేసాతడ.  నాకు  తడంట్లూ  ఉండేద్ 
నువ్వకకడవే.  వళ్ళదుద  నాయనా"  అన  చెపిప, 
వాడ బయట్లకు పోకుండా ఇంటి  త్లుప్లు, 

కిటికీలు  వేసి  ఏదో  పన  మీద  బయట్లకు 
వళిళంద్.

అవవ  అట్లు  పోత్ూనే,  పిలగాడ  త్లుప్ 
సందులోంచి  దూరి  బయట్లకు  వళాళడ. 

గబగబ  నడచి  రాకసుడ  ఉండే  చోట్లుకు 
వళాళడ. 

రాకసుడ  ఇత్నన  గమనంచలేదు.  పిలగాడ 
రాకసుడ  దగగరికి   చేరుకొన   మలలిగా  అత్న 
కాళ్ళకుండే  వంట్లురికలను  పట్లుటోకొన  అత్న  పైెకి 

ఎకాకడ.  అట్లి  అట్లి  త్లపైెకి  ఎకాకడ. 

రాకసుడ  పారిణం  అత్న  త్లపైెన  ఉండే 
కొముములో  ఉందన  పిలగాడకి  తెలుసు.  త్ను 
తెచిచన  చాకుత  కొముమును  నద్నంగా 
క్యడం మొదలు పెట్టోడ. రాకసుడ ఎట్లు 
త్ల  తిపిపత,  పిలలివాడ  ద్నకనుగుణంగా 
క్సాడ.  త్లమీద  ఏదో  చికాకుగా  ఉందన 
రాకసుడ  త్న  చేతత  కొముమును  గటిటోగా 
కొట్టోడ.  అంత  !  కొముము  విరిగపోయింద్!! 

రాకసుడ చనపోయ్డ!

రాకసుణిణ ఎవరు చంపార్  తెల్సింద్ 
రాజగారికి.  ఆ  పిలగాడన  త్న  ఆసాథనానకి 
రమమున  ఆయన   కబురు  పెటిటోంచాడ. 

మరుసటి  ర్జన  చినోనడ  బగా  ముసాతబెై 

18



కొ త్ తప ల్ లి - అ క్ టోబ ర ు  2011

రాజధానకి    బయలుదేరాడ.  వాళ్ళ  ఊరి 
నుండ రాజధానకి  వళ్ళ  ద్రిలో ఒక పెదద అడవి 
ఉంద్.  ఆ  అడవిలో  పోతా  ఉంట   "ననున 
తినేసాత,  నాకు  చాలా  ఆకల్గా  ఉంద్"  అన 
గటిటోగా అరుసూత  ఒక సింహం అత్న ముందుకు 
దూకింద్. సింహానన చూసి పిలగాడ ఏమాత్రం 
భయపడలేదు.  "సింహం,  నేను  నీక్సమన 
మంచి  ఎదుదలు  రెండ  ఇంటి  దగగర  పెటిటో 
ఉనానను.  నాత  రా!"  అన  సింహానన  త్న 
ఎడమ చెవిలోకి ఎకికంచుకునానడ. 

ఇంకొంచెం  దూరం  వళాళక  ఒక  ప్ల్ 
ఎదురెైంద్.  అద్  కూడా  పిలగాణిణ  తినేసాతనన 
భయపెటిటోంద్.  "అయోయ,  ప్ల్బవా! 

వేలెడంత్ ఉండే  నేను, కొండంత్ ఉండే  మీకు 
ఎకకడకి  సరిపోతాను?  నీక్సం  మా  ఇంట్లి 
మేకలు  తెచిచ  పెటిటో  ఉనానను.  రా,  పోద్ము" 

అన  పిలగాడ   ప్ల్న  త్న  కుడ  చెవిలోకి 
ఎకికంచుకునానడ.  అలాగే  ద్రిలో  ఎదురెైన 
ఏనుగుకు  చెరుకు  గడలు,  నకకకు  క్ళ్ుళ 
ఇసాతనన  ఒక  ద్నన  ఎడమ  ముకుకలోకి, 

ఇంక్ద్నన  కుడ  ముకుక  లోకి 

ఎకికంచుకునానడ.  అడవి  పిలులిలు  ఎదురెై 
వాణిణ  తినేసాతమంట   "మీక్సం  మాఇంట్లి 
చాలాఎలకల్న  పెంచుత్ునాన"  అన  చెపిప, 
వాటిన  జేబులోకి  వేసుకునానడ.  ఇట్లి 
నడసూత  పోతాఉంట  అత్నకి  ఒక  నద్  అడడం 
వచిచంద్.  "నాకు  నప్ప  ఇసేతనే  నేను  ననున 
ద్ట్లనచేచద్"  అన  ఆ  నద్  మొండకేసింద్. 

"అయోయ, నా దగగర ఇప్పడ నప్ప లేదు. నేను 
రాజాసాథనానకి పోత్ునాన.  అకకడ చాలా నప్ప 
ఉంద్.  అకకడకి  రా,  ఇసాతను"  అన  నద్న 
మొత్తం త్న నోట్లి పోసుకునానడ చినోనడ.

ఇనన  చేసుకొన  చివరికి   రాజ  దగగరకు 
చేరుకునానడ అత్ను. 

రాజ  ఆ  పిలగాణిణ  చూసి  చాలా  నరాశపడాడడ. 

"వేలెడంత్  ఉండే  ఇంత్  చిననవాడకా,  నా 
కూత్ురినచిచ  పెళిళ  చేసేద్?  అలా  వీలు  కాదు" 

అనుకునానడాయన.  "వేలెడంత్  పిలగాణిణ 
పట్లుటోకొన   ఎలకల  బొకకలో  వేసేయండ"  అన 
భట్లుల్న  ఆజాఞాపించాడ.  ఎలకల  బొకకలో 
పడగానే  చినోనడ  త్న  జేబులో  నుండ  పిలులిల్న 
బయటికి తీసి వద్లాడ. అవి ఎలకలననంటినీ 
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తినేసి అడవిలోకి వళిళపోయ్యి. 

చావకుండా  ఎలకల  బొకక  బయట్లకొచిచన 
పిలగాణిణ  పట్లుటోకొన  భట్లులు  క్ళ్ళ  గూటిలోకి 
వేసారు.  అంత!  పిలగాడ  త్న  కుడ 
ముకుకలో  నుండ  నకకల్న  వద్లాడ.  అవి 
క్ళ్ళను తినేసి అడవిలోకి వళిళ పోయ్యి. 

ఇంకా  బతికునన  పిలగాణిణ  భట్లులు  మేకల 
మందలోకి  విసిరారు.  అప్డ  పిలగాడ  కుడ 
చెవిలోంచి ప్ల్ వచిచ మేకల్న తినేసింద్. 

త్రావత్  అత్నన  చెరుకుతట్లలోకి  విసిరేసారు. 

అప్పడ  అత్న  ఎడమ  ముకుకలోనుండ 
ఏనుగు  వచిచ  చెరుకంతా  తినేసి  సంతషంగా 
వళిళ పోయింద్. 

ఎంత్కీ  చావన  పిలగాణిణ  భట్లులు  ఎదుదల 
మందలోకి  విసిరేసారు.  "ఎదుదల  కాళ్ళ  కింద 
పడ  చసాతడలే"   అన  భట్లులు  అనుకుంట, 

అత్న ఎడమ చెవిలోనుండ వచిచన ఒక సింహం 
ఎదుదలననంటినీ తినేసి వళిళ పోయింద్. 

చివరికి  భట్లులు  ఒక  గుంత్  త్వివ,  అందులో 
అత్నన  పడేసి,  గడడ  వేసి  నపపంటించారు. 

అప్పడ   పిలగాడ  త్న  నోట్లి  నుండ    నద్న 
బయట్లకు   వద్లాడ.  అద్  నప్పను  ఆరేపసి 
వళిళ పోయింద్.

ఈ  పిలగాడ  సామానుయడ  కాడన  రాజకు 
అరథమైపోయింద్.  ఇంక  ఏమీ  అడడ 
చెపపకుండా   అరధ  రాజయమచాచడ.  త్న 
కూత్ురినచిచ  వివాహం  చేసాడ. 

చూసూతండగానే   పిలగాడ  కూడా 
పెదదవాడయిపోయినాడ.  రాజాయనకి  ఏ 
కష్టోలూ   లేకుండా  అందరూ  సుఖంగా 
జీవించసాగారు!
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అరుసాతడ.

నవవండ!
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నే న ు   సా ధి ం చా న ు!
రచన: సాయి అజయ ,10 వత్రగతి,తజ ట్లెంట్  సూకల, క్ద్డ. 

సౌజనయం:  బలోత్సవం, కొత్తగూడెం, నవంబరు 2010.

'నేను   త్పిపపోయ్నా...?  నా  వాళ్ుళ 
ఎకకడ..? నేను  ఎకకడనానను,  ఇప్పడ..? 

ఇప్పడ నేను ఏం చేయ్ల్..?' 

విహారయ్త్రలో  భాగంగా   ఈ  అడవికి 

వచాచను  నేను..ద్రి  త్పిపనట్లులినానను! 

చూడగా   ఇకకడ  అడవంతా  ఎతెతైన   చెట్లలిత, 

గుబురు పొదలత  నండ ఉననద్- ద్రీ తెనూన 
కనబడట్లం లేదు.
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చుట్లూటో   కలయచూసాను..  ఎవవరూ   లేరు! 
నాలో   ఒక   విధమైన   వణుకు 
మొదలవుత్ుననద్-  ఈ  పరిదేశం  అంతా  నాకు 
కొత్త-  'మరిప్పడ   నేను  ఏం   చేయ్ల్?  నా 
వాళ్ళన నేను ఎలాగ, చేరుకునేద్?'  

సూరుయడ   నడనతితకి   వచిచనట్లులినానడ. 

'నేను  ఊరికే  భయపడత్ునాననా?..'  ననున 
నేను   మానసికంగా   గటిటో  పరచుకొనేందుకు 
సిదధపడాడను..  నా   మదడ   సతంభించిపోయి 
ఉననద్-  'ఒక  వేళ్   నేను   ఈ  అడవిలోనే 
ఇరుకుకపోత..?  రాతెరిైనా  ఇకకడే  ఉండ 
పోవాల్స వసేత ..?'  

నాకు   భయం   మొదలైెపోయింద్..ఆత్ము 
రకణకే  అయినా  సరే-  నా  దగగర   ఏలాంటి 
అసాతరలు, శసాతరలు, ఆధునక    పరికరాలు- ఏవీ 
లేవు..

'అసలు  నేనందుకు,  భయపడత్ునానను?' 

అన ఒకకసారిగా  ఆలోచన మొదలైెంద్. 'నేను 
భయపడాల్సన   అవసరం  ఏముంద్,  అసలు? 

నేను  కొంచెం  పరియత్నం  చేసేత  చాలు-  ఇకకడ 
నుంచి   బయట్ల   పడగలను'  అన   గటిటోగా 

అనపించింద్.  

పరిపంచంలో    కెలాలి   అత్యంత్   బలమైన 
వసుతవులు   మూడ    ఉనానయి   నా  దగగర  - 
'ఆత్మువిశావసం',  'పట్లుటోదల',  'కృషి'-నేను 
మనసూఫూరితగా  నమమున అసాతరలు, ఈ మూడూ. 

ఇవి   నాకు   ఈ  ఆపత్సమయంలో   ఎంత్గానో 
ఉపయోగపడత్ునానయి..  

వంట్లనే  నాకు   ఒక   సత్యం   గురుతకువచిచంద్: 

"పట్లుటోదల   ఉంట   ఏదైనా   సాధించవచుచ-" 

మా  టచరుగారు  ఎప్పడూ  చెబుత్ుండే  ఈ 
వాకయం ఎంత్ నజం! ఈ ఆలోచన   నాకిప్పడ 
ఎంత   ధైరాయననస్తంద్.. "నేను  ఇకకడకు  ఎలా 
వచాచనో  , ఏ ద్రిన  వచాచనో   గురితంచేందుకు 
పరియత్నం  మొదలుపెట్టోను.  నా   మనసును 
అలుముకొన  ఉనన  భయ్ల   పరిపంచానన 
తాతాకల్కంగా మరిచపోయ్ను.

నా  ముందునన  మారగం  పైెననే  కేంద్రికరించి 
ఉంద్  నా మనసంతా..ఇప్పడ  నాలో  వణుకు 
త్గగసాగంద్..నేను   వచిచన   ద్రిన 
గురుతచేసుకుంట్లూ  ముందుకు  సాగాను.  ఏ 
వైప్  వళ్త  ఎట్లు  చేరతానో  తెలీదు  నాకు;  కానీ 
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'నేను  ఇకకడనుండ  బయట్ల  పడతాను'  అన 
మాత్రం నాకు తెలుసు. నా ఈ ఆత్మువిశావసమే 
ననున  ముందుకు  నడపించింద్. 

ఒకసారి ఇలా  నా మనసుకు  నమముద్ కుద్రాక, 

అప్పడ  చుట్లూటో  ఉనన   పరికృతి   అందం   ననున 
త్టిటోలేపింద్..మైమరపించింద్. 

అప్రూపంగా  కనపిసుతనన  ఆ  దృశాయనన 
చూసుతననకొద్ద  నా  మనసు  సంతషంతట, 

ఉతాసహంతట నండపోయింద్. 

నేను   అలా   నడసూతనే   వునానను..చాలా 
సేపటి   వరకు   నడసూతనే 

వునానను..కొంత్సేపటికి  నాకు ఏవో మోట్రు 
కారలి   శబదలు  వినపించడం  మొదలైెంద్. నాకు 
అరథమైపోయింద్..ఇక   నా  పరియ్స  అంత్ం 
కానుననద్.  నేను   ఆ  శబదం  వసుతనన  వైప్గా 
అడగులు వేశాను. 

త్వరలోనే  నేను  ఒక  ర్డడ  మీదకు  వచాచను. 

ర్డడను   చూడగానే  నాకు   కొంత్   సాంత్వన 
కల్గంద్.  నాకు  బగా గురుత, ఈ ర్డడ  మీద్ 
నుంచే  మేము  బయలేదరింద్..ఇక ఆ మారాగనన 
అనుసరించి  నడవట్లం   పారిరంభించాను నేను. 

కొంచెం  సేప్  అట్లి  నడచాక  దూరంగా  ఎవర్ 
మనుషులు   కనపించారు-  ఎవర్  కాదు..మా 
వాళ్ళ!  నాక్సమే  వత్ుకుకంట్లుననట్లులినానరు! 

నేను  పరిగత్ుతకుంట్లూ  వళిళ  కలుసుకునానను 
వాళ్ళన. నేను  సాధించాను!
ఆత్మువిశావసం,  పట్లుటోదల,  కృషి-  ఈ 
ఆయుధాలు మన దగగర ఉననంత్కాలం మనం 
సాధించలేనదంట్లూ ఏద్ ఉండదు. 
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పొ ర ు గ ం టి  చీ ర  
సేకరణ: త్రుణి సూఫూరిత, 5 వ త్రగతి, పరిభుత్వ పారిథమక పాఠశాల, గడడంనాగేపల్లి, అనంత్ప్రం జిలాలి. 

రామాప్రంలో  రాజపప  అనే  ధనక 
వరతకుడొకడ  ఉండేవాడ.  అత్న   భారయ  పేరు 
సరళ్మము.  సరళ్మముకు  కొత్త  బట్లటోలంట  చాలా 
ఇషటోం.  ర్జకు  కనీసం  మూడ  సారలియినా 
బట్లటోలు   మారేచద్.  ఆమ  ఇష్టోనకి  త్గనట్లులి 
రాజపప ఆమకు చాలా బట్లటోలు కొనపెటటోవాడ.

 ఒక  ర్జ   ఉదయం  సరళ్మము   బీరువాలో 
నుండ  ఒక  కొత్త  చీర  తీసింద్- 

కట్లుటోకుంద్మన.  ఎందుక్  ఆ  చీర  ఆమకు 

పెదదగా నచచలేదు. ద్నన కొంచెం వలుత్ురుకు 
పెటిటో  అట్లూ  ఇట్లూ  తిపిప  చూసింద్-  బగా 
అనపించలేదు-   అంత!  విపరీత్మైన  క్పం 
వచేచసింద్.  రుసరుసలాడత్ూ  చీరను   కిటికీ 
గుండా బయట్లకు విసిరేసింద్! 

ర్డడ  మీద  నడసూత  పోత్ునన  ఒక  బికగాడ 
మీద పడంద్ ఆ చీర. అత్ను ఓసారి త్ల పైెకెతిత 
చూసి, అట్లుపైెన 'ఆ చీరను ఏం చేద్దమా' అన 
ఆలోచించాడ.  వేసవి  కాలమేమో,  ఎండ 
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బగాకాసుతననద్.  ఎండ  త్గలకుండా   ఆ చీరన 
నతిత  మీద  వేసుకొన  నడక  సాగంచాడ 
భికగాడ. 

అత్న  త్ల  మీదునన  చీరను  చూసింద్   ఒక 
పేదరాలు.  ఎనానళ్ుళగానో  ఒక  మంచి  చీరను 
కొనుక్కవాలనుకుంట్ంద్మ.  చీర  నచిచత 
ధర  నచేచద్  కాదు.  ఇప్పడ  ఈ  భికగాడ 
త్లమీద్  చీర  ఆమకు  తొల్చూప్లోనే 
నచిచపోయింద్.  చీర  విలువ  తెలీన  భికగాడ 
ద్నన  ఆమకు  కారు  చౌకగా  ఇచేచశాడ 
కూడానూ-  ఇంతా  చేసి  ఆ  పేదరాలు  ఎవర్ 
కాదు- రాజపప ఇంట్లి పన మనష! 

మరుసటి  ర్జ   పనమనషి  కట్లుటోకొచిచన  కొత్త 
చీరను  చూసింద్  సరళ్మము.  ఆమ  ద్నన  గురుత 
పట్లటోలేదు  గానీ,  ఏ  మనసున  ఉననదో,  ఆ  చీర 

ఇప్పడ  ఆమకు   చాలా  నచేచసింద్! 

"అంత్మంచి   చీరను  త్ను  కాకుండా,  త్న 
పనమనషి  కట్లుటోక్వట్లమేంటి?!" 

అనపించింద్. "ఎట్లిగైనా ఆ చీరనే   తెచిచవువ" 
అన పోరింద్  రాజపపను. 

"పన  మనషి  కటిటోన  చీర  నీకెందుకు,  ఇంకా 
మంచిద్  కొనసాతను!"  అన  రాజపప  ఎంత్ 
చెపిపనా,  సరళ్మము  వింటగా?!  చివరికి  రాజపప 
ఒక  మంచి  పట్లుటోచీర  కొనుకొకచిచ,  ద్నన  పన 
మనషికి  ఇచాచడ.   అట్లుపైెన  ఆమ  కటిటోన 
చీరను  తీసుకొచిచ  ఇచిచ,  భారయ  ముచచట్ 
తీరాచడ. 

అద్  త్ను  కిటికీ  గుండా   పారేసిన   చీరే  అన  
తెల్యదు సరళ్మముకు . ఇప్పడ మరి  ఆ చీర 
అంట ఆమకు పారిణం! 
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చె ప్ ప  తె ల్ వి !

 మలలిపప:  ఏదైనా మాంసాహారం  తినాలనపిస్తంద్ రా!

వంగళ్పప : సరే , చేపలు తింద్మా?

మలలిపప :  చేపలకు  ముళ్ులింట్యి కద్!

 వంగళ్పప :  మరేం  ఫరావలేదు, చెప్ప  తీసుకొన  తింద్ం, సరిపోత్ుంద్.

నవవండ!
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మ ూ డ  మ ు చ చ ట్ల ు లి  య్ తా రివి శ ష ం  

రచన: చరిత్ గంగ, రెండో త్రగతి, ఫ్రిమాంట్ , కాల్ఫోరినయ్, అమరికా. 

తెలుగు: పరిభాకర్ గంగ. 

మత్ురిలారా, 

నా    పేరు   చరిత్  గంగ.  నేను   ఇండయ్లోనే 
ప్ట్టోను. నాకు  రెండేళ్లిప్పడ   మా  నాననగారి 
ఉదోయగం పన మీద మేం అందరం  అమరికాకు 
వళాలిం.  నాకు ఐదేళ్ళచేచసరికి    నేను   అకకడే 
బడకి   వళ్లిడం   మొదలుపెట్టోను.   అకకడ 
టచరులి    బడ  పిలలిలను   ఎంత   పేరిమగా 

చూసాతరు.  మా   త్రగతిలో    పిలలిలు  కూడా 
నాలాగే   వేరు  వేరు  దేశాలనుండ   వచాచరు . 
అయిత  మా   బడలో   పిలలిలంతా   ఇంగీలిషులో 
మాట్లిడతారు కద్, అందుకన నేను  తెలుగు 
పూరితగా   మరచిపోయ్ను. మా అమము, నానన 
తెలుగులో   మాట్లిడనా    నేను  మాత్రం 
ఇంగీలిషులోనే   జవాబు    ఇచేచద్నన.  ఇప్పడ 
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ఈ  సంగత్ులు కూడా  నేను ఇంగీలిషులో  చెబిత 
మా నానన తెలుగులోరాసి పెడత్ునానరు. 

**** 

డసెంబరులో  మాకు  చల్కాలం  సెలవలు 
ఇసాతరు.  ఆ సమయంలో  మేం అందరం  కల్సి 
ఇండయ్కు   వచాచము.  విమానంలో   26 

గంట్లలు  పరియ్ణం  చెయ్యల్, తెలుసు గద! 

ద్ంత   బగా   అలసిపోయి,  మరుసటి 
ర్జంతా  నదరపోయ్ం! 

త్రువాతి   ర్జన   రెైలులో   'షిరిడ'కి 
బయలుదేరాం.  మేం  రెైలు ఎకేకసరికే  మగల్న 
పరియ్ణీకులంతా    నదరపోత్ునానరు.  ఇంకేం 
చేసాతం,  అందుకన   మేము  కూడా 
నదరపోయ్ం. 

అకసాముత్ుతగా  ఎవరెవర్  అరవట్లం  మొదలు 
పెట్టోరు- "పేపర్,  పేపర్,  ట,  ట  ,  కాఫ్,  కాఫ్, 

ఇడీలి,  ఇడీలి,  దోసె,  దోసె"  అన.  గబుకుకన 
నదరలేచి చూసేత సమయం ఇంకా ఐదుననరే! 

"నానాన!  ఏంటి   ఆ  అరుప్లు  ?"  అడగాను, 
బెదురుగా లేచి కూర్చన. 

"పరియ్ణం  చేసుతననవాళ్లికి  అవసరమయ్య 

వసుతవులు  అముముకుంట్లునానరమాము, 
వాళ్లింతా" అనానరు నానన. 
"వాళ్ులి   రెైలులోకి   రావచాచ?  టికెకట్లులి 
కొంట్రా, వాళ్లింతా?" అడగాను నేను. 
"లేదమాము,  అయిత   పరితిర్జూ  అముముకునే-

వాళ్లికి  మట్లుకు    రెలైువాళ్ుళ  గురితంప్ పతారిలు 
ఇసాతరు. అవి ఉంట వాళ్లినవవరూ ఏమీ అనరు" 

చెపాపరు నానన. 
"చినన  పిలలిలు  కూడా  పన   చెయ్యలా, 

ఇకకడ?" అడగాను నేను. 
"ఇండయ్లో    చాలా   మంద్   పేదవాళ్ుళ 
ఉనానరమాము. అందుకన ఇకకడ  పిలలిలు  కూడా 
పనచేసాతరు.  డబుబాలునన  వాళ్లి  పిలలిలైెత 
పనచెయయకకరేలిదు.."  అననట్లులి  ఏదో   చెపాపరు 
నానన.   అద్  విన   నాకు    చాలా 
ఆశచరయమేసింద్.  ఎందుకంట  అమరికాలో 
పిలలిలెవవరూ పనచెయయరు మరి! 

అంత్లో  మానానన  లేచి  వళిళ  నూయస్  పేపరు 
కొనుకొకచుచకునానరు.  మా  నానన  పేపరు 
చదువుత్ుంట,  నేనేమో   రెైలు   కిటికీ    దగగర 
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కూర్చన  బయటికి    చూసూత 
ఉండపోయ్ను. 

కొంచెం  సేపటికి  చూసేత  ఎందుకనో,  మా  నానన 
సంతషంగా  లేరు!  "ఏంటి  నానాన, 
విషయం?" అన  అడగాను. 

"ఇంద్క నేనొక  నూయస్  పేపర్  కొనుకొకచాచను 
కద్,  అద్   నననటిద్!  ఎవర్  నాకు   పాత్ 
నూయస్    పేపరు   అమామురు!"  బధగా  చెపాపరు 
మా నానన. 
అద్   మోసం.  ఇకకడ    పరిజలు   ఎందుకు 
మోసం   చేసుతనానర్    నాకు  అరథం   అవవలేదు. 

కాన,  ఈ  సంఘట్లన   నా   మనసుసను   ఎంత 
బధించింద్. ఎందుకంట   అమరికాలో   చినన 
పిలలిలు   కూడా   ఎప్పడూ   కూడా   మోసం 
చేయరు. 

 *** 

త్రావత్   షిరీడలో  మేం  అందరం  దరశనం 
అయ్యక   గుడ  నుండ   బయట్లకు  వచాచము 
గద్,   అకకడ   చాలా  మంద్  గుంప్గా 
ఉనానరు.  ఒకళ్లినొకళ్ుళ  నట్లుటోకుంట్లూ, 

తసుకుంట్లూ   గొడవ  చేసుతనానరు.  "వాళ్ులి 

ఏం   చేసుతనానరు  నానాన?"అన  అడగాను  మా 
నాననను. 

"దేవుడ   పరిసాదం   క్సం   ఒకరి   మీద   ఒకరు 
పడత్ునానరమాము"  అన   చెపాపరు   మా 
నాననగారు . 

అద్  వినన  త్రువాత్  నాలో  నాకు  చాలా క్పం 
వచిచంద్. ఇకకడ  అందరూ  "కూయ" ఎందుకు 
పాటించరు?  "వరుసలో  నువువ  ఒకకద్నవే 
ఉనానకూడా   కూయ  పాటించాల్.  ఎవరు 
ముందుగా  వసేత   వాళ్ులి   ముందుగా  'కూయ'లో 
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నలబడాల్  " అన  మా నానన  నాకు  ఎప్పడూ 
చెబుత్ుంట్డ. 

   *** 

మరుసటి  ర్జ   మధాయహనం  ఒంటిగంట్లకలాలి 
తిరిగ   రెైలేవ  సేటోషన్  చేరుకునానము.  ఆ ర్జ 
చాలా   వేడగా   ఉననద్.  సేటోషనంతా  జనాలత 
నండపోయి ఉంద్. 

అకసాముత్ుతగా నాకు ఒక  కుకక, ద్న  ఐదు 
పిలలిలు-  కనబడాడయి.  ఆ  కుకక  పిలలిలు   ఎంత్ 
ముదుదగా   ఉనానయో!  కాన   వాటికి    సరెైన 
పాలు,  అననం  దొరుకుత్ుననట్లులి  లేదు. 

బకకగా  చికిక  పోయి ఉనానయవి. 

హఠాత్ుతగా  ,  నాకు  గుర్తచిచంద్-  నా   దగగర 
బిసెకట్లులినానయి  కద్,  వాటిన  తీసి  ఆ  కుకక 

పిలలిలకు   ఇచాచను.  ఆవురావురన  తినేశాయి 
వాటిన అవి. 

"ఈ  కుకక   పిలలిల్న   మనం   తీసుకెళిలి 
పెంచుకుంద్ం,  పీలిజ"  అన  మా  అమము-
నాననలను ఎంత్  అడగానో! కానీ  వాళ్ులి  ద్నకి 
ఒప్పక్లేదు. "మనం   మళీలి   అమరికాకి   వళిలి 
పోవాల్   కద్,  వీటిన  విమానంలో  రానవవరు" 

అనానరు. 

అంత్లోనే    రెైలు  వచిచంద్.  మా  నానన   నా 
చెయియ  పట్లుటోకొన   ననున    రెైలులోకి 
తీసుకెళాలిరు-  కానీ   నా  మనసంతా   ఆ  కుకక 
పిలలిలపైెనే   ఉంద్.  అప్పడే   నాకు  ఒక  గొపప 
ఆలోచన   వచిచంద్:  "నేను  పెదదైన   త్రువాత్ 
బగా   డబుబాలు   సంపాద్ంచి,  ఇండయ్లో 
ఉనన   అనన    వీధికుకకలకు,  పిలులిలకు, 

ఆవులకు   నవాసమూ,   ఆహారమూ 
కల్పసాతను" అన. 

మీరు   కూడా   మీకు   కనపించిన    ఏ 
జంత్ువుకూ   హాన  చేయదుద.  మీకు చేత్నైన 
సహాయం  చెయయండ వాటికి. 

ఉంట్ను ఇక. బెై!
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ప నీ-పా ట్ల
రచన: కె. గౌరీపిరియ, 7 వ త్రగతి, జి.ప. ఉననత్ పాఠశాల, చెనేనకొత్తపల్లి, అనంత్ప్రం జిలాలి  

పలెలిననగారి  పల్లిలో  ఇందర,  చందర  అనే  ఇదదరు 
సేనహిత్ులు  ఉండేవాళ్ుళ.  వాళ్ుళ  ర్జూ  బడకి 
పోయ్వాళ్ుళ;  బగా  చదువుకునేవాళ్ుళ. 
ఇందర  చాలా  లావుగా  ఉండేవాడ.  చందర 
ఏమో, చాలా సననగా  ఉండేవాడ. వాళ్ళ బళ్ళ 
పిలలిలందరూ   వీళ్ళన  'దుబోబాడా',  'బక్కడా' 

అన ఎగతాళి చేసేవాళ్ుళ. 
ఇందర, చందరలు  ఇళ్ళలోలి బగా పన చేసేవాళ్ుళ. 

ర్జూ  పశువుల  కొట్లటోం  శుభరం  చేసేవాళ్ుళ; 
త్ల్లిదండరిలకు   చేదోడ  వాదోడగా 
ఉండేవాళ్ుళ; సెలవులోలి కొండల పైెకి  పశువుల్న 
తలుకెళిళ   మేపేవాళ్ుళ.  పొలంలో  కూడా  చినన 
చినన  పనులు  చేసేవాళ్ుళ-  ఈ  పనులనీన  చాలా 
సరద్గా,  ఆట్లపాట్లలాలిగా  చేసేసేవాళ్ుళ. 
పశువులత  కొండలోలి  తిరిగేట్లప్పడ,  బల్స 
పళ్ుళ, రేణి పళ్ుళ, నేరేడ పళ్ుళ, కల్వి పళ్ుళ, 
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ఈత్  పళ్ుళ  బగా  తినేవాళ్ుళ.  చేనోలి  పన 
చేసేట్లప్పడ  శనకాకయలు,  కంద్  కాయలు 
లాంటివి  బగా  తినేవాళ్ుళ.  ఇలా  పనచేసూత, 
అనుక్కుండానే  వాళిళదదరూ  చాలా  విదయలు 
నేరుచకునానరు:  ఎదుదల  బండ  నడపడం, 

మడక(నాగల్)దుననడం,  తట్లకు  నీళ్ుళ 
కట్లటోడం  లాంటి  పనులు  అలవోకగా,  సరద్గా 
నేరేచసుకునానరు. 

ఇందర, చందరలంట వాళ్ళ అమామునాననలకు 
చాలా  ఇషటోం.  ఏనాడూ  వాళ్ుళ  వీళ్ళన  పనులు 
చేయమన  బలవంత్పెట్లటోలేదు-  పిలలిలే 
వాళ్లింత్ట్ల  వాళ్ుళ  ఇషటోంగా  చేసేవాళ్ుళ,  అనన 
పనులీన.  అలా  పనులు  చేసుకుంట్లూ 

వాళిళదదరూ అమాము నాననల నుండ ఎనన కథలు 
వినానర్;  పాట్లలు,  పొడప్  కథలు  లాంటివి 
కూడా,  ఎనన  నేరుచకునానర్!  అననంటి  కంట 
ముఖయమనైద్, వీళ్ుళ చాలా  చిననగా ఉననప్పడే 
అమాము నాననలు వాళ్లికు  బవిలో  ఈత్  కొట్లటోడం 
నేరాపరు.  సెలవులోలి  ఇద్  కూడా  వాళ్ళకు  గొపప 
సరద్గా ఉండేద్. 

అయిత  ఊళ్ళ   పిలలిలందరూ  చాలా  నాజూగాగ 
ఉండేవాళ్ుళ.  వాళ్ళ  మాట్లలు,  బట్లటోలు, 
సూకలు  బయగులు,  తిండ,  నడక, 

అభిరుచులు   అనీన   ఒక  విధంగా  ఉండేవి. 

ఇందర, చందరలేమో  పాత్ కాలప్ పలెలి  పిలలిలాలిగా 
ఉండేవాళ్ుళ.  అందుకన  కూడా  అందరూ 
వీళ్ళను కొంచెం చులకనగా  చూసేవాళ్ుళ. 
ఒకసారి  ఊళ్ళ  పిలలిలు  కొందరు  బవిలో  ఈత్ 
కొట్లటోడానకి  వళాళరు.  ఇందర-చందరలు  ఇదదరూ 
అకకడే  ఏవో  పనులోలి  మునగ  ఉనానరు. 

మగల్న  పిలలిలందరూ  నీళ్ళలోకి  ద్గారు. 

అంత్లో   నీళ్ళలో  జరజరా  పాకుకంట్లూ 
పోత్ునన  పాము ఒకటి  కనపించింద్ వాళ్ళకు. 

అంత!  మరుకణం   పిలలిలందరూ  ఒకరిమీద 
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ఒకరు పడత్ూ, లేసూత బవిలోంచి  బయటికి 
వచేచసారు.  అయిత  ఈ  గందరగోళ్ంలో 
స్ము  అనే  పిలలివాడకి  బవి  అంచు 
'ధడాల'మన  కొట్లుటోకుననద్.  తిరిగ  నీళ్ళలో 
పడపోయ్డ-  "కాపాడండ,  కాపాడండ!" 

అన అరుసూత ఉనానడ. 

మగల్న పిలలిలందరూ భయసుతలు; వాళ్ళకి 
ఈత్  కూడా  అంత్గా  రాదు.  ద్ంత  వాళ్ుళ 
బయట్ల  నలబడ  ఏడవట్లం  మొదలుపెట్టోరు. 

ఈ  హడావిడ   విన  ఇందర,  చందర 
పరుగత్ుతకుంట్లూ  బవి  దగగరికి  వళాళరు. 

గబుకుకన  బవిలోకి  దూకి,  భయంత  వణికి 
పోత్ునన  స్మును బయటికి తీసుకొచాచరు. 

వాడ అపపటికే కొనన  నీళ్ుళ మంగేసి ఉనానడ- 

వీళిళదదరూ  వాడన  బోరాలి  పడక్బెటిటో,  వీప్ 
మీద నొకిక, నీళ్ళననటినీ కకికంచారు. మగల్న 
పిలలిలందరూ వాళ్ుళ చేసుతనన ఈ పనుల్న నోళ్ుళ 
వళ్ళబెటిటో చూశారు.  

"ఈ  సంగత్ులనీన  మీకు  ఎవరు 
నేరిపంచారురా?"  అడగాడ  సూరి   ఆర్జ 
సాయంత్రం,  మగతా  పిలలిలంతా  అబుబారంగా 
చూసుతండగా. 

"అమామునాననలకు వాళ్లి  పనలో సాయం చేసూత 
చేసూత,  మేమే  నేరుచకునానం!"  చెపాపరు 
ఇందర, చందర గొపపగా.

అట్లు  త్రావత్  వాళిళదదరికీ  తటి  పిలలిలోలి  భలే 
గౌరవం వచేచసింద్!
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గే ద ల  పా ల ు !

మేనేజర్ :  గేదల క్సం  అప్పడనగా అప్ప తీసుకునానవు, ఇంత్ వరకూ  ఒకక కంతి కూడా  
కట్లటోలేదేమ, రామయ్య?
రామయయ:  నేను కొనన గేదలు ఇంకా పాల్వవడం  లేదు,సార్?

నవవండ!
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మా ట్ల  తీ ర ు  
రచన: ఎం.అనత్ ,8 వత్రగతి,శాంతినకేత్న్ విద్యలయం , జహీరాబద. 

అనగనగా   నరేందర్,  కిషోర్   అనే   డాకటోరులి 
ఇదదరు  ఉండేవాళ్ుళ.  ఇదదరూ   మంచి 
సేనహిత్ులు.  ఇదదరూ   కల్సి   ఒకే  ఊళ్లి 
ఆసుపతిరి    పెడత   చేతినండా   పన   ఉండదు 
కద్,  అందుకన   ఇదదరూ పరికక  పరికక  ఊళ్ళలో 
ఆసుపత్ురిలు  పెట్లుటోకునానరు. 

కొంత్కాలం   గడచేసరికి,  నరేందర్కు  వాళ్ళ 

ఊరిలో   మంచి   డాకటోర్  గా   పేరు  వచిచంద్. 

ర్జూ   చాలా మంద్  ర్గులత  తీరికలేకుండా 
ఉండేవాడ అత్ను. 

అయిత  పరికక  ఊళ్ళ కిషోర్  మాత్రం  ఎప్పడ 
చూసినా  ఖ్ళీగా  ఉండేవాడ. ఆ ఊరి పరిజలు 
కూడా  త్మ  జబుబాల్న  నయం  చెయయమన 
నరేందర్  దగగరికే  వచేచవాళ్ుళ.  ఊళ్ళ  జనాలు 
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త్నదగగరికి     రాకుండా   అంత్  దూరం  నడచి 
పరికక  గారిమానకి   ఎందుకు   వళ్ుతనానర్   ఎంత్ 
ఆలోచించినా  అరధంకాలేదు కిషోర్ కి  . 
ఒక ర్జన  నరేందర్  కిషోర్ దగగరికి  వచాచడ  . 
అత్న  ఆసపతిరి  ఖ్ళీగా  ఉననద్.  అకకడ 
కూర్చన  సేనహిత్ుల్దదరూ   ఆ  సంగతీ,  ఈ 
సంగతీ   చాలా  సేప్   మాట్లిడకునానరు. 

అప్పడ   కిషోర్  -"చూడ,  ఇకకడ   ఆసుపతిరి 
పెడత,  పరిజలు   ఉపయోగంచుక్వట్లం   లేదు. 

ఊళ్ళనే  ఉనన  నేను  వాళ్ళకి   పనకిరాలేదు.  ఈ 
ఊరు వద్లేసి  హాయిగా  పట్లనం  వళిళ  ఆసుపతిరి 
పెట్లుటోకుంట  నయమనపిసుతననద్.  నీ  పారికీటోసు 
బగానే ఉననట్లులింద్? ఏంటి నీ రహసయం?" అన 
అడగాడ. 

"పలెలిలో నా  పారికీటోసు బగానే  ఉంట్లుననదే,  మరి 
కిషోర్ దగగరికి ఎందుకు రావటలిదు,  ర్గులు?" 

అన ఆశచరయపోయ్డ  నరేందర్ . 
ఇంత్లో   ఎవర్  ఒకత్ను   ఎనమద్ 
సంవత్సరాల   వయసునన   త్న   కొడకున 
తీసుకొన  ఆందోళ్న  పడత్ూ   ఆసుపతిరికి 
వచాచడ.  "నా  కొడకు   ననన   మామడ-

కాయల  క్సమన  మంచి  ఎండలో  బయట్లకు 
వళాలిడ.  ర్జంతా   బయట్ల   తిరగట్లం   వలన 
కాబోలు,  ఒళ్ులి   కాల్పోతంద్!   రాత్రంతా 
నదరలేదు!  బిడడపరిసిధతి   ఆందోళ్నకరంగా 
ఉంద్.  మీరే    కాపాడాల్"  అంట్లూ 
పారిధేయపడాడడ. 

కిషోర్   ఆ  అబబాయిన   పరీక్షిసూత 
"వేసవికాలంలో    మధాయహనప్ట్ండలో  పిలలిల్న 
బయట్లకు  పంపకూడదన   తెల్యద్,  నీకు? 

ఆ  మాత్రం  సంగతి  నీకు   ఎవరూ   చెపపలేద్? 

ఇట్లి   ఎండలో   తిరిగత    జవరం   రాక  మరేం  
వసుతంద్?"  అంట్లూ   తిట్లలి  దండకం 
మొదలుపెట్టోడ.  ముందు  కొంచెం  సేప్ 
ఊరుకునానడ ఆ అబబాయి త్ండరి. అయినా 
కిషోర్  తిట్లులి  కొనసాగుత్ూనే  పోయ్యి. 

ద్ంత   చిరెరితితందో  ఏమో,  అత్ను   వంట్లనే 
బబున   తీసుకొన   వేరే   ఆసుపతిరికి 
వళిలిపోయ్డ.  

ఇద్  చూశాక   నరేందర్కి  అరథమైంద్-  కిషోర్ 
వదదకు  ర్గులు  ఎందుకు  రావడం  లేదో.  

అత్న  దగగర  కూర్చన  'డాకటోరననవాడ  త్న 
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దగగరికి  వచిచన   ర్గకి    వైదయం   చేయ్ల్  - 
హిత్బోధలు  కాదు.  డాకటోర్    నుంచి ర్గులు 
మంచి  మందుల్న,  ఉపశమనం  కల్గంచే 
వాకాయల్న    ఆశిసాతరు.  అలాంట్లప్పడ 
ఎతితపొడప్  మాట్లలు   ర్గకి   మేలు  చెయయక 
పోగా,  కట్లువుగా  అనపించి  వగట్లు 
కల్గసాతయి.  నువువ   ర్గులకు  చకకన 
మందులు  రాసివువ.  వాళ్ళ  త్ప్పల్న  ఎతిత 
చూపకు;  వీలైెత  వాళ్లికు   ధైరయం  కల్గేలా 
మాట్లిడ- లేకపోత అసలు ఏమీ మాట్లిడకు. 

నా  మాట్ల  మననంచి  నీ  పదధతిన  కొంచెం 
మారుచకొన  చూడ,  నీ  పారికీటోసు  త్పపక 
మరుగవుత్ుంద్.  నా  పారికీటోసులో  రహసయం 
ఇదేననుకుంట్ను" అనానడ నరేందర్. 

మత్ురిడ  మాట్లల  విలువను  గరిహించిన  కిషోర్ 
ఆనాటి   నుంచి   ర్గుల్న   చకకగా 
పలకరించడం  పారిరంభించాడ.  కొంత్ 
కాలానకి   అత్నకీ   మంచి   వదైుయడగా   పేరు 
వచిచంద్!

35



కొ త్ తప ల్ లి - అ క్ టోబ ర ు  2011

    కొ త్ తప ల్ లిక్   క థ  
రచన: ఏ.ఎస్. గీతిక, 8 వ త్రగతి, జి.ప. ఉననత్ పాఠశాల, చెనేనకొత్తపల్లి, అనంత్ప్రం జిలాలి 

"వచేచ  స్మవారం  మన  బడకి  కొత్తపల్లి  కథల 
ప్సతకాల  వాళ్ుళ  వసాతరు.  పిలలిల  చేత్  కథలు 
రాయిసాతరు.  బగునన  వాటిన  కొత్తపల్లి 
ప్సతకంలో  వేసాతరు.  అందరూ   చకకన  కథలు 
రాయట్నకి  త్య్రుకండ"  అన 
హడాముసటోరుగారు  సూకలు  అసెంబీలిలో 
పరికటించారు.  అద్  వింట్లూనే   పిలలిలందరూ 
ఎంత్ ఆనందపడాడర్! 

కొత్తపల్లిక్సం  ఈసారి   ఒక  మంచి  కథ  రాసి 

ఇవావలన  ఉంద్  రమేష్ కు.  వారం  ర్జలుగా 
ఆలోచిసుతనానడ,  కథ  క్సం.  చాలా 
ఐడయ్లు  వచాచయి;  కానీ  దేనకీ  మంచి 
ముగంప్  రావట్లం  లేదు.  కధల  నడక కూడా 
సరిగా  ఉననట్లులి  లేదు.  స్మవారం   కథ్రచన 
కారయకరమం  మొదలయ్యట్లపపటికి   కూడా 
రమేష్   మనసులో   కథ   త్య్రు  కాలేదు. 

మగల్న  పిలలిలందరూ  బగా  త్య్రెై 
వచిచనట్లులింద్..  కొత్తపల్లి  వాళ్ుళ  వచాచరు. 
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కథలు  రాయడంలో   మళ్కువలు  చెపాపరు 
కొనన. పిలలిలత కల్సి కూర్చన అపపటికప్పడ 
కొనన  కథలు  సృషిటోంచారు.  త్రువాత్  టచరులి 
పిలలిలందరికీ  తెలలి  కాగతాలు  ఇచిచ  కథలు 
రాయమనానరు.  అందరూ  హుష్రుగా 
రాయడం మొదలు పెట్టోరు.. 

కానీ  రమేష్  కు   ఒకక  కథ  కూడా  మనసులోకి 
రావడం  లేదు.  చాలా  సీరియస్గా 
ఆలోచిసుతనానడ. బగా ఆలోచిసేత త్పపకుండా 
ఒక  మంచి  కథ  దొరుకుత్ుంద్...గటిటో 
నమముకంత  పరియతినసుతనానడ.  టచరులి  ఒకరి 
త్రువాత్  ఒకరు  అడగుత్ునానరు  -  "ఏం, 

నువివంకా  మొదలు  పెట్లటోనే  లేదేం?" 

అంట్లునానరు.  "మంచి  ఐడయ్  క్సం 
ఆలోచిసుతనానను  సార్,  కథ  రెడీ  అవుతానే 
రాసేసాతను సార్" అన  బదుల్సుతనానడ..

సమయం  గడచిపోతంద్..పిలలిలంతా   కథలు 
రాసేసి  టచరలికు  ఇచేచసుతనానరు.  "ఇచేచసిన 
వాళ్ుళ  ఇళ్ళకు  వళిళ  పోవచుచ"  అనానరు 
హడాముసటోరుగారు.  "కథ  రాయక  పోయినా 
ఫరావలేదులే,  నువువ  ఖ్ళీ  కాగత్ం  ఇచేచసి 

వళిళపోవచుచ"  అన  చెపాపరు  టచరలింతా, 

రమేషుకు. 

"లేదు సార్, నేను త్పపకుండా ఒక మంచి కథ 
రాసిన  త్రావత్నే  ఇంటికి   పోతాను  సార్"  అన 
బదుల్చాచడ రమేష్. 

"కానీ మంచి ఐడయ్ ఏద్, త్ట్లటోట్లమే లేదేం?" 

బడ మూసేసే టై్మయింద్. పిలలిలందరూ వళిళ 
పోయ్రు.  చాలా  మంద్  టచరులి  కూడా 
వళిళపోయ్రు. 

"కొత్తపల్లివాళ్ుళ  రేప్  పొరిదుదన  కూడా  వసాతరు- 

నువువ   రేప్  రాదుదవులే,  పరిసుతతానకి 
ఇంటికెళ్ుళ"  అన   టచరులి,  హడాముసటోరు  గారు 
ఎనన విధాలుగా చెపిపనా రమేష్  పట్లుటోవదలేలిదు. 

"సార్,  నేను  కథ  రాసిన  త్రావత్నే  ఇంటికి 
పోతాను. నాకొక మంచి ఐడయ్ వసాత ఉంద్. 

ద్నన  సరిగాగ  ముగంచాల్  సార్.  చివర్లి 
ఇరుకుక  పోయింద్.  ద్న  చికుక  తీసాతనే 
రాసేసాతను సార్" అన పట్లుటో పట్టోడ. 

ఇక  లాభం  లేదనుకొన, "సరేలే,  మేం  ఇంటికి 
వళ్ుతనానం. నువువ కథ పూరిత చేసి, ఆ కాగతాల్న 
నా  ఆఫ్సు  రూము  కిటికీ  గుండా  లోపల పడేసి 
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ఇంటికి  పో,  జాగరిత్త   మరి!"  అన  చెపిప 
హడాముసటోరుగారు,  టచరులి   త్మ  ఇళ్ళకు  వళిళ 
పోయ్రు.  

అందరూ  ఇంటికి  వళిళపోయినా,  రమేష్ 
మాత్రం అట్టో-పేపరు ఒళ్ళ పెట్లుటోకొన కథ క్సం 
అలోచిసూతనే  ఉనానడ-  ఎంత్  ఆలోచించినా 
మనసుకు నచేచట్లుటో ఒకక  కథ్ రావడం లేదు. 

చీకటి పడతంద్. రమేష్  గటిటోవాడ. అత్నకి 
చీకట్లంట   ఏమీ   భయం  లేదు.  గౌరిండలో 
అలాగే  కూరుచనానడ.  ఇంత్లో  వర షప్ 
చినుకులు   మొదలయ్యయి..  అయినా 
వాడ  కదలేలిదు.  ఉరుములు,  మరుప్లు. 
వర షం  వేగం  ప్ంజకుంట్ంద్.  రమేష్   లేచి 
హడాముసటోరుగారి  గద్  ముందు  వసారాలోకి 
మారాడ.  ఇప్పడ  వాడకి   మొండత్నం 
ఎకుకవయింద్.  "..చూద్దం,  మంచి  కథ 
రాయడానకి  ఎంత్  సేప్  ఆలోచించాలో"  అన 
అలాగే కూరుచనానడ. 

ఇంత్లో  "ఘల,  ఘల,  ఘల..."  అన  శబదం 
వినపడంద్. 

"..ఎకకడనుంచి వస్తందద్?" 

అదేదో త్నవైపే వసుతననట్లులి  ఉంద్..  నద్నంగా 
శబదం ఎకుకవవుతంద్.. 

ఇప్పడ  రమేష్ కి    కొంచెం  కొంచెంగా  భయం 
ప్డతంద్..  "దయయమేమో..!  అయినా 
దయ్యలు,  భూతాలు  ఉండేద్  కథలోలినే 
కద్?!  అవి  నజంగా  ఉండవు"  అన   త్నకు 
తాను ధైరయం చెప్పకునానడ. 

"ఘల..ఘల..ఘల.." -శబదం మరింత్ దగగరకు 
వచిచనట్లలియింద్. 

చిమము  చీకటి!  ఏమీ  కనపించడం  లేదు! 

అప్పడప్పడ   మరుప్లు!  మరుప్ల 
వలుగులో  కూడా  ఏమీ  కనపించడం  లేదు. 

ఆగకుండా  "ఘల..ఘల.."  శబదం, 

అప్పడప్పడ  ఉరుములు.  వర షం  కురుసూతనే 
ఉంద్.  నీళ్ళ  జలులి  కొంచెం  కొంచెంగా త్నమీద 
పడత్ూనే ఉననద్!

అంత్లో-  ఆశచరయం!!  ఉననట్లుటోండ  రమేష్ 
చేతిలోన  పెనున  కాగత్ం  మీద   రాయట్లం 
మొదలు పెటిటోంద్! అపరియత్నంగా రాసేసుతననద్ 
చెయియ! 'ఎవర్  త్న  చెయియ   పట్లుటోకొన  పేపరు 
మీద  రాయిసుతనానరా'  అననట్లులింద్.  మొదట్లి 
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వాడకి   భయం  వేసింద్.  కానీ  భయపడ  ఏం 
పరియోజనం..? 

కొంత్సేపట్లినే  రమేష్ కి    ఇదంతా  భలే 
గమముత్ుతగా  అనపించసాగంద్.  అత్న  చెయియ 
రాసుకుంట్లూ  పోత్ుననద్..ఒక   పూరిత  కాగత్ం 
రాయడం  అయిపోయింద్..ఎలా  తిరిగందో 
మరి,  కాగత్ం  వనకిక  తిరిగంద్..  త్ను 
ఇప్పడ  ఆ  కాగత్ం  వనకాల  రాసుతనానడ..ఆ 
కాగత్ం  అయిపోత్ూనే  ఇంక్ 
కాగత్ం..రమేషుకు  ఇదంతా  భలే  త్మాష్గా 
ఉంద్.  చెయియ  రాసూతనే  ఉంద్..ఏదో  చకకన 
కథ త్య్రౌత్ుననట్లులింద్..

"నానాన,  రమేషూ,  లేరా,  సూకలు 
టై్మయింద్రా,  తొందరగా  నదరలేవరా"  అన 
అమము గటిటోగా అరవడంత నదర లేచాడ రమేష్. 

"ఓహ!  ఇదంతా  కలా!?"  అన  ఒకకసారిగా 
విచారం  వేసింద్.  "అయితనేం,  ద్నేన  నేను 
కథగా మారుసాతను!" అన త్న నోట్ బుక్  తీసి 
గబ గబ రాయడం మొదలు పెట్టోడ. 

అమము   సమయం  గురుత  చేసేసరికి  తొందరగా 

సాననం  చేసి  వచిచ,  మళీళ  రాసాడ. 

బసుసక్సం  ఎదురు చూసూత కొంత్ రాసాడ. 

బసుసలో  కూడా  కొంచెం  రాసాడ.  సూకలు 
అసెంబీలి    అయిపోగానే  ఇంకొంచెం  రాసి, 

కథను  చకకగా  ముగంచాడ.  ఆ  కాగతాలను 
హడాముసటోరుగారి  టబిలు  మీద పెటిటో,  త్న  కాలిసు 
రూముకు పరిగతాతడ.

మరుసటి ర్జ అసెంబీలిలో, "రమేష్ ఒక 
చకకన  కథ  రాసాడ,  ద్నన  కొత్తపల్లికి 
పంప్త్ునానను,  వాళ్ుళ  త్పపకుండా  ద్నన 
కొత్తపల్లిలో  వేసాతరన  అనుకుంట్లునానను"  అన 
హడాముసటోరుగారు  చెపాపరు.  రమేష్   ఎంత్ 
ఆనంద్ంచాడో!  
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బొ మ ము కు  క థ  రా య ం డ!
నరవహణ: శ్ రిమతి జి.లల్త్, telugu4kids.com

ఈ  బొమము ను చూడండ. ఎవరు  ఇద్?

కూ ర  గ ణ ప తి!

ఎవర్  త్య్రు  చేసి  ఉంట్రు  కదూ, 

ఎందుకు చేశార్, కూరగాయలత?

లేకపోత  గణపత  ఇలా  వేషం  వేసుకొన 
కూరుచనానడా?

మరి  రంగు  రంగుల  పాలిసటోర్  ఆఫ్  పాయరిస్ 
వినాయకుడ దొరకలేదో..?

నమజ జనం  చేసి  జల  కాలుష్యనన  పెంచట్లం 
కంట ఇద్ నయమనుకునానరేమో, మరి!

ఈ   కూరగాయల్న  ఆవులు  ఎంచకాక 
భోంచేసాతయి గద్, మరి ఆవులనీన కల్సి ఇలా 
చేసుకునానయ్?

ద్న వనక ఏదో ఒక కథ ఉండే ఉంట్లుంద్.. మీ 
ఊహకీ  అందుత్ుందేమో  ఆ  కథ, 

పరియతినంచి చూడండ! మాకు రాసి పంపండ; బగుంట పరిచురిసాతం.

మా చిరునామా: కొత్తపల్లి బృందం, యం.ఆర్.వో ఆఫ్సు దగగర, చెనేనకొత్తపల్లి, అనంత్ప్రం జిలాలి, 515101, 

ఫోనులి: 08559 240222, 7702877670.
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క ల
కొత్తపల్లి  పతిరిక ఆగసుటో సంచికలో ఇచిచన  'బొమముకుకథ రాయండ' కి వచిచన సపందన ఇద్..

రచన: కె.గంగమము, ఉపాధాయయిన, పరికృతి బడ, చెనేనకొత్తపల్లి.

అనుకునన   విధంగానే   త్నూజ,  మనోజలు 
అమరికా   నుండ   హదైరాబదులో    కాలు 
పెట్టోరు.   విమానం   ద్గగానే    తాత్యయ, 
మామయయ   సిదధంగా   ఉనానరు.  తాత్యయను 
చూడగానే    ఏనుగును    ఎకికనంత్   సంబరం 
అయింద్  వాళ్లికి.  అందరూ  అకకడనుండ 
నుండ   బసుసలో    కరూనలకి     చేరుకునానరు. 

ఆసరికే పాలేరు  కట్లుటోకొన  వచిచన  ఎదుదల  బండ 

నలబడ  ఉననద్  అకకడ.  ఆ  బండ  ఎకిక 
అందరూ  తాత్యయగారి    ఊరు- 

రావులపాళెంకు   బయలుదేరారు.   బండలో 
ఎత్ుతగా   వరిగడడ    పరిచి  ఉంద్.  ద్న  మీద 
దుపపటి-  బండంతా  మత్తగా,  చలలిగా   ఉంద్. 

అపపటికి  సాయం  సమయం  అయియంద్ 
కూడాను.  బండ    నమముద్గా,   ఉయ్యల 
ఊగనట్లులి     సాగుత్ుననద్.   ద్నకి 
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అనుగుణంగా  ఎదుదల   మడలో   చిరు  గంట్లలు 
గణగణమన మోరిగుత్ునానయి.

బండలో   చాలా   హాయిగా  ఉంద్. దోర జామ 
పండలి  తింట్లూ,  తాత్యయ   చెపేప   కబురలికు 
ఊఁ  కొడత్ూ  , మధయ  మధయ   ఎదురవుత్ునన 
చింత్    తప్లను,  తాటిదుబబాలను 
చూసుకుంట్లూ,  ఈత్  గుబురలిలోంచి   పారే 
వంకలను   ద్ట్లుకుంట్లూ   పరియ్ణం 
చేయడం   భలే  ఉంద్!     

ఇంకా  ఊళ్ళకి  చేరకనే   తాత్యయ   గారిలులి 
వచేచసింద్. బండ   నమముద్గా   ఇంటిముందు 
ఆగంద్.  ఇంట్లించి   అమముమము    హడావిడగా 
బయటికి   వచిచ  ఇదదరినీ    ముదుద   పెట్లుటోకొన 
లోపల్కి   తీసుకొన   పోయింద్. 

అమముమము ఇలులి   భలే బగుంద్.  అచచం  వాళ్ుళ 
డారియింగలో   వేసే   బొమము   ఇలులిలాగా  ఉంద్. 

పెదద  సథలానకి  ఒక  వైప్న   చకకన  ఇలులి.  ఇంటి 
పరికకనే  ఒక   చెరువు!  వనక  పరికకన  దూరంగా 
కనబడత్ునన  కొండలు!  చిననగా   ఉననపపటికీ 
అందంగా,  పొంద్గాగ   ఉంద్  ఇలులి.  ఇంట్లి 
ఎట్లువంటి   పెదదపెదద    సామానులూ    లేవు. 

'ఇలా    వీళ్ుళ   ఎలా    బరత్ుకుతారబబా' 

అనుకుంట్లూ   ఉండగానే, "రండరా    సాననం 
చేదుదరు!" అంట్లూ   అమముమము   కేక   వేసింద్.

గోరు    వచచటి   నీటిత   ఆరుబయట్ల 
బండమీద   సాననం  చేయట్లం   బలే  త్మాష్గా 
ఉంద్.  త్రువాత్   అందరూ     కలసి   భోజనం 
చేశారు.  వేడ  వేడ  అననం, ముదదపప్ప ,  గుతిత 
వంకాయ   కూర  ,  గుమముడ   వడయ్లు, 

గోంగూర    పచచడ,   కాకర  కాయ   వేప్డ, 

ఆవకాయ, గడడపెరుగుత   భోజనం   ముగంచే 
సరికి  భుకాతయ్సం  అయింద్.  ఇంత్  మంచి 
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రుచికరమైన  భోజనం  ఎప్పడూ చెయయలేదు.. 

అమముమము   చేతి వంట్ల నజంగా   అమృత్ంలాగా 
ఉంద్.  త్రువాత్   ఆరుబయట్ల    మంచాలు 
వేసుకొన   అందరూ  పడకునానరు.  ఇంత్లో 
పాలేరు   రంగయయ  వచాచడ; ఎదుదలను  కటటోసి 
వచిచ,  తాత్యయత  మాట్లిడకుంట్లూ 
కూరుచనానడ.

చలలిటి  గాల్లో పడకునన  మనోజ,త్నూజలు 
ఆకాశం  కేసి  చూసూత  ఉనానరు: 

"నజంగా    ఎంత్   బగుంద్,  ఇకకడ!  వననల 

వలుగులో  మునగ   చెట్లుటో   బంగారు   రంగులో 
మరిసిపోత్ూ   ఉంద్.  మడగులోన    నీళ్లిలో 
చందురిడ    వననల    పడ    వింత్    కాంత్ులను 
వదజలులితంద్.  పూల  వాసనను 
మోసుకొసుతనన    గాల్    అలా   అలా  నమముద్గా 
వీస్తంద్. ఆకాశంలో    మబుబాలు  వింత్   వింత్ 
ఆకారాలలో   కదులుత్ూ   "మా  వంట్ల  రండ" 

అన   పిలుసుతనానయి...”

"రేయ  ...త్నూ,  మనూ  ! 'గట్    అప్    పీలిజ  ' 
అన  మమీము     పిల్చిన   పిలుప్కు   ఇదదరూ  ఒకే  
సారి   అద్రి   పడ  ద్గుగన   లేచారు. 

చూడగా  ఇంకా  అమరికాలోనే  ఉనానరు. 

"అబబా!..  ఇంత్సేప్  కననద్   కలా?!  ఎంత్ 
బగుంద్!  అమము    చెపిపనట్లులి,    ఈ    సారి 
వేసవి   సెలవులలో    తాత్యయ    వాళ్ళ    ఊరికి 
త్పపకుండా  వళాళల్!"  అనుకుంట్లూ   బడకి 
త్య్రయ్యందుకు గబగబ లేచారు. 

44



కొ త్ తప ల్ లి - అ క్ టోబ ర ు  2011

       స హా య ం  
మూలం  :త్బిబాబుబా మహానందపప, విశారింత్ ఉపాధాయయులు, మదైుకూరు, కడప జిలాలి. 
మారుప చేరుపలు  : కొత్తపల్లి. 

ఎపపటిలాగే   ఆ  ర్జ   కూడా   పిలలిలంతా 
బిలబిలమంట్లూ  తాత్యయ  చుట్లూటో  చేరి, కథ 
చెపపమన   అడగారు.  తాత్యయ   మలలిగా 
గొంత్ుసవరించుకునానడ.  "అబబా! 

వినండరారి,  గోలచేయకండ    మరి" 

అంట్లూమొదలు పెట్టోడ. 

దసరా  నవరాత్ురిల  సమయం.   ఊరంతా 

సందడగా   ఉంద్.   అందరి   మొహాలోలి 
ఆనందం.  అయిత   ఊరికి  ఒక    చివరన 
నవసించే   గంగయయ   మాత్రం   ద్గాలుగా 
ఉనానడ.   అత్నకి   ఒక   మనుమడ 
ఉనానడ-చందరం.  ఆ  పిలాలిడ   అమామునాననలు 
మొననటి   వరదలోలి  కొట్లుటోకుపోయ్రు. 

పండగర్జలోలి  ఆ  పిలలివాడన  చూసుకొన 
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విచార   పడత్ునానడ    గంగయయ.  'త్నా 
వయసుస  పైెబడనవాడ-  ఈ  వయసుసలో 
వీడనట్లి  సాకాల్?'  అన  ఆవేదన 
చెందుత్ునానడ. 

గంగయయ  వయసులో  ఉననప్పడ  మేసీతర  పన 
చేసేవాడ.   ఆ  ర్జలోలి  ఇళ్ుళ  కట్టోలంట 
'ఎవరిన  పిలవాల్'  అనన  పరిశన  ఉండేద్  కాదు- 

ఊళ్ళ  ఏ  ఇలులి  కట్టోలనాన  గంగయయ  మేసీతరనే. 

మేసీతర  పనలో  గంగయయ  బగా 
సంపాద్ంచేవాడ.   అయిత  ఏనాడూ  ఒకక 
పైెసా  కూడబెటిటోన  పాపాన  పోలేదు- 

బీడీలలోను,  సిగరెట్లలిలోను,  పేకాట్లలోను, 
సారాయిలోను   ఆ  డబుబా  మొతాతనీన 
త్గలేసేవాడ.  కాలం  గడచేకొద్ద  కొత్త  మేసీతరలు 
ప్ట్లుటోకొచాచరు.  పరిమాదంలో  పైెనుండ  కిరింద 
పడడ  గంగయయ  కుంటివాడయ్యడ.  కరమేణా 
అత్నన  పనకి  పిల్చేవాళ్ుళ  త్గగపోయ్రు. 

అందరికీ  ఇళ్ుళ  కటిటోంచిన  గంగయయకు   ఇలేలి 
కాదు; తినేందుకు తిండీ  కరువైంద్. అపపటికే 
హాసటోలులో  ఉండ  చదువుకుంట్లునన  కొడకు 
అంద్  వసాతడనుకునానడ  గంగయయ.  వాడ 

నలదొకుకకుననటలి  నలదొకుకకునానడ- 

ఇప్పడ  ఇద్గో,  ఈ  పిలలివాడన  త్నమీద 
వద్లేసి  వళిళపోయ్డ.  ఆ  పిలలివాడ 
భవిషయత్ుతను   త్లచుకొన  ముసల్  గంగయయ 
కుమల్పోత్ునానడ. 

భైరవాప్రంలోనే    రామయయ-స్మయయ   అనే 
ఇదదరు  సేనహిత్ులు   ఉండేవాళ్ుళ.  చినననాటి 
నుంచీ ఏ పననైా  కల్సి  చేసుకొనేవాళ్ుళ వాళ్ుళ. 
ఇప్పడ  ఇదదరూ  పెదదవాళ్లియ్యరు, 

సిథతిమంత్ులయ్యరు.  జీవిత్ంలోన 
ఆట్లుపోట్లలినీన  ఎదుర్కన  ఉనానరు. 

పద్మంద్కి పనకొచేచ పనులు చెయయట్లమంట 
ఇదదరికీ   ఇషటోం.   దసరా  పండగ  ర్జన 
ఘనంగా  దేవీ  పూజ  జరిపి  ఊరంత్టినీ  పిల్చి 
విందు చేయ్లన అనుకుంట్లునానరు ఇదదరూ. 

అద్ట్లుగా  అట్లు  పోత్ునన  స్మయయకు 
కనబడాడడ  గంగయయ.   స్మయయ   మొదటి 
ఇంటిన కటిటోంద్ గంగయ్య. "ఏం గంగయ్య?! 

ఎట్లి  ఉనానవు?  కాల్కి  దబబా  త్గలాక  పన 
త్గగంచుకుననట్లులిందే?  అససలు  కనబడట్లం 
లేదు.  ఈ  పిలాలిడెవరు?  నీ  కొడకు  ఏం 
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చేసుతనానడ?" పలకరించాడ స్మయయ. 
గంగయయ  కళ్ళనీళ్ళ  పరయంత్మయ్యడ. 

"నాదేముంద్,  ఎలాగో  ఒకలాగా  బరతికేసాతను. 

ఈ  చందరం  గురించి  ఆలోచిసేతనే,  ద్గులు 
వేస్తంద్" అనానడ త్న పరిసిథతిన వివరించి. 

గంగయయ  కథ  స్మయయను  ఆలోచనలో 
పడేసింద్.  'భగవంత్ుడ  పేరిట్ల  త్నూ, 

రామయ్య   చేసే  ధరముకారాయలు  చాలా  ఉననై. 
కానీ  తటి  మనషికి  నేరుగా  సాయపడే  పనులు 
ఎందుకు  చేపట్లటోకూడదు  తాము? 

గంగయయలాంటి  ముసల్వాళ్లికి,   చందరం 
లాంటి  పిలలిలకీ  పనకి  వచేచట్లులి  ఏదైనా 
చేయగల్గత  బగుండ  గద్?' 

అనుకునానడ. 

వళిలి   రామయయకు,  త్మ  కుట్లుంబలలోన 
వాళ్లికు    విషయం   చెపాపడ.  "నజమే, 

ఇనానళ్ూళ  దేవుడ  పేరిట్ల  మనం  చాలా 
మంచిపనులు  చేశాం.  ఇప్పడ   మనం 
కష్టోలలో  ఉననవాళ్లికు  నేరుగా  పనకివచేచట్లులి 
ఏమైనా  చెయ్యల్"  అనానడ  రామయయ. 
"అవునండీ,  దసరా  త్రావత్  ఊరంత్టికీ  ఒక 

ర్జ  విందు  చేసే  బదులు,  ఆ  డబుబాత 
గంగయయకు, చంద్రినకీ ఇదదరికీ ఉపాధిమారగం 
చూపచుచ"  అననద్  స్మయయ  భారయ.  వాళ్లి 
పిలలిలకీ ఆ ఆలోచన నచిచంద్. 

మరునాడే  రామయయ-స్మయయ  ఇదదరూ 
గంగయయ  దగగరికి   వళాళరు. అత్నన, చంద్రినన 
త్మ  వంట్ల   పిలుచుకొన   వచాచరు. 

గంగయయకు  తాళ్ుళ  పేనట్లం  వచుచ.  "మేం 
ఇదదరం  ఇప్పడ  తాళ్ళ  వాయపారంలోకి 
ద్గుద్మనుకుంట్లునానం గంగయ్య, నువువ 
మాకు  తాళ్ుళ  పేన  ఇవావల్.  నీకు  మేం  నలకు 
ఇంత్  అన  ఇసుతంట్ము,  అట్లిగే  చంద్రినకి 
చదువ్  చెపిపసాతం-  అయిత  ఒకకట  షరత్ు-

నువువ  తాగుడకు,  పేకాట్లకు  దూరంగా 
ఉండాల్"  అనానరు  రామయయ  స్మయయలు. 

"నేను  అవి  మానేసి  చాలా  కాలం 
అయియందయ్య, తాళ్ులి మీకు ఎనన కావాలంట 
అనన  పేనసాతను-ద్నదేముంద్"  అనానడ 
గంగయయ ఉతాసహంగా. 

విజయదశమనాటికి  గంగయయ  పేనన  తాళ్ుళ, 
త్లుగుల  అమముకాలు  మొదలు  పెట్టోరు 
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రామయయ-స్మయయ.  గంగయయకు  ఇప్పడ 
పరితివారమూ  'ఇంత్'  అన  ఆద్యం 
వసుతననద్.  చందరయయ  బడకి  పోయి 
చదువుక్వట్లం మొదలుపెట్టోడ. సహజంగా 
చురుకెైన  పిలలివాడేమో,  ఒక  నలలోగా  వాడ 
ఉపాధాయయులందరికీ   పిరియ  శిషుయడ 
అయిపోయ్డ.  రామయయ-స్మయయలు 
వాళ్లిమీద పెటిటోన  ఖరుచకి,  గంగయయ త్య్రు 
చేసే  తాళ్ళ   విలువకు   మొదట్లి  ఏమాత్రం 
పొంత్న  ఉండేద్  కాదు-  కానీ  ఇరు 
కుట్లుంబలకూ  తెలుసు-'ఇద్  ఒక  సామాజిక 
కారయం.  ఇందులో  ఉననదంతా లాభమే-  నషటోం 
అనన  పరిసకేత  ఉండదు.  ఈ  పన  ద్వరా  ముసల్ 
గంగయయకు  కాలక్షేపం,  చినోనడ  చంద్రినకి 
విద్యబుదుధలు- లభిసాతయి. ద్నక్సం కొంత్ 
డబుబా, కొంత్ సమయం వచిచసుతనానం మనం' 

అన. 

అయిత  మరి  రెండేళ్లిలో  ఈ  పనీ విసతరించింద్. 

ఇప్పడ  రామయయ  చందరయయ  కుట్లుంబల 
నీడన  ఒక  వృద్ధశరిమం,  ఒక  హాసటోలు 
నడసుతనానయి. రామయయ-స్మయయలేకాక, 

అనేకమంద్  సహాయం   అంద్సుతనానరు 
వాటికి.   వృద్ధశరిమంలో  గంగయయతబట్లు 
చాలామంద్  ముసల్వాళ్ుళ  ఉనానరు. 

ముసల్-  వాళ్ుళ  త్మకు  చేత్నైన  పనులు 
చేసుతనానరు.  హాసటోలులో  ఉనన  పిలలిలంతా  వాళ్లి 
శకిత  కొద్ద  చదువుత్ునానరు.  అందరూ 
సంతషంగా ఉనానరు. 

చందరయయ   పెదదయ్యక,  అత్నే  ఆ  సంసథను 
నడపించట్లం  మొదలుపెట్టోడ.  త్ను  ప్టిటో- 
పెరిగన   ఊరికి,  త్నను   ఆదరించిన   వారికి 
మంచి పేరు తెచేచట్లులి పన చేశాడ. వాళ్లి ఊరు 
ఈనాడ ఒక  ఆదరశ గారిమం . 
"కథ  వినానరుగా,  మీరు  కూడా  చందరయయ 
లాగా   ఆదరశవంత్ులు   కావాల్  మరి!"  అన 
తాత్  కథ ముగంచాడ.  

పిలలిలంతా  ఉతాసహంగా  కథ వినానరు. 

సురేష్  ఇంకా  ఏదో  అడగబోత్ుంట 
"పదండరారి,  ఇప్పడ  పోయి  నేను  చెపిపన  ఈ 
కథ  గురించి  బగా  ఆలోచిసూత  పడక్ండ" 

అన లేచాడ తాత్యయ.
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రా జ  - మా ం తి రికు డ  
రచన: శ్ రిమతి రాధ మండవ, ఋషివాయలీ సూకల, మదనపల్లి, చిత్ూతరు జిలాలి.

పూరవం  ఒకప్పడ  క్సల  దేశానన  విశాలుడ 
అనే  రాజ  పరిపాల్ంచేవాడ.   అత్నకి 
ఏడగురు  కొడకులు.   రాజకు,  రాణికి 
వాళ్లింట  పారిణం.   అయిత   త్మకు  ఒకక 
కూత్ురుకూడా    లేదన  కొంత్   అసంత్ృపిత 
ఉండేద్ రాణీ గారికి.

ఇలా  ఉండగా  ఏడగురు  కొడకులూ 
ఒకర్జన  రాజాయనకి  సరిహదుదలలో  ఉనన 
అడవికి  వేట్లకన  వళాళరు.   సాయంత్రం 
అయింద్... చీకటి పడంద్.  అయినా  వాళ్ుళ 

నగరానకి  తిరిగ  రాలేదు.  ఆ  రాతిరి  వాళ్లి  క్సం 
అందరూ ఎదురు చూశారు.  ఇక త్ట్లుటోక్లేక, 

వేకువఝామునేన  త్న  కుమారులను 
వత్కడానకి  మంచి  గురరిం  ఎకిక   సవయంగా 
బయలుదేరాడ విశాలుడ.  

పిలలిలను  వత్ుకుత్ూ  ఆర్జ   సాయంత్రం 
వరకూ  ఆగకుండా అడవులోలి పరియ్ణించాడ 
అత్ను.  అడవి  మధయలో  అకసాముత్ుతగా  అత్నకి 
ఎదురు  వచిచందొక  అవవ!  నర జనమైన 
మహారణయంలో భయంలేకుండా తిరుగుత్ునన 
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ఆ  ముసలమమును  చూసి  రాజ  ఆశచరయంత 
"ఎవరు  అవావ  నువువ?  ఇకకడ  ఏం 
చేసుతనానవు?  మా  కుమారులు  ఏడగురు, 

ననన  అనగా  ఈ  అడవిలోకి  వచాచరు. 

వాళ్ళమైనా  కనబడాడరా,  నీకు?"  అన 
అడగాడ.

"రాజా!  నేను  నీకు  సహాయం  చేయ్లనే 
వచాచను.   నీ  కుమారులు  నీకు  త్పపకుండా 
దొరుకుతారు.  ఇద్గో! ఇద్ మాట్లిడే  చిలుక. 

పరియ్ణంలో  నీకు  విసుగు  కలగకుండా 
కబురులి  చెప్తంద్.   అంతగాక  నీకు  పరిమాదం 
జరగబోత్ుందనుకుంట ననున త్న ముకుకత 
పొడచి  మరీ  హచచరిసుతంద్"  అన  చెపిప 
చిలుకను  రాజకు  ఇచిచంద్  అవవ.  విశాలుడ 
ఆమకి  నమసకరించి  గురరిం   ఎకుకత్ుండగా  - 
"ఉండ  రాజా!  తొందరపడకు.   ఇకనుండీ 
నువువ  నద్నంగా  ఆలోచించి  పనులు 
చేసుక్వాల్.   ఇవిగో  మూడ  రాళ్ుళ. 
మొదటి  రాయిన  విసిరేసేత  నప్పను,  రెండవద్ 
నీటినీ,  మూడవద్  మొసల్నీ  ప్టిటోసుతంద్. 

అవసరమైనప్డ  ఈ  వసుతవుల్న   వాడక్" 

అన  చెపిప  రాజన  ద్వించి  పంపింద్మ. 

ఆమకు  మర్సారి  నమసకరించి  రాళ్ళను 
జాగరిత్తగా  త్న  అంగీలో  ద్చుకొన,  పరియ్ణం 
మొదలు  పెట్టోడ  విశాలుడ.  చిలుక  ఎగరి 
వచిచ అత్న భుజం మీద కూరుచననద్.

నండా చీకట్లులి అలుముకుంట్లునానయి. రాజ 
పూరితగా  అల్సిపోయ్డ.  కానీ   పిలలిల  జాడ 
తెల్యలేదు.  పట్లుటో వదలకుండా ముందుకు 
వళ్ుత్ునన రాజకి దూరంగా ఒక తెలలిన భవనం 
కనపించింద్.  రాతిరికి  అకకడ  త్ల  ద్చుకున, 

ఉదయ్నేన  త్న  కుమారులను 
వత్కవచుచననుకున  ఆ  భవనం  వపై్కి  త్న 
గురారినన   దౌడ  తీయించాడ  విశాలుడ. 

అపపటి వరకూ ఏవేవో మాట్లిడత్ునన చిలుక, 

భవనానన చేరగానే మాట్లిడట్లం  ఆపేసింద్!

భవనం  పరికకగా  గురారినన  కటిటో  వేసి,  ద్వరం 
దగగరకు  వళాళడ  రాజ.   కీచురాళ్ళ  శబదం, 

గబిబాలాల  ధవన  త్పప  అకకడంతా  నశశబదంగా 
ఉంద్..

"లోపల  ఎవరెైనా  ఉనానరా?"  అరిచాడ 
విశాలుడ.  బదులుగా  లోపలునంచి  శబదలు 
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వినబడాడయి.  కొద్ద  కణాలోలి   త్లుప్లు 
తెరుచుకున  ఒక  ముసల్వాడ  వచాచడ 
లోపల్నుండ.   విశాలుడ  త్ను  ఎందుకు 
వచాచడో   చెపాపడ.  రాతిరికి  అకకడ 
ఉండట్నకి అనుమతి అడగాడ.  

"అయోయ!  ఈ  దేశానన  ఏలే  రాజ  ననున 
అనుమతి  అడగడమా!?  ఇద్  మీ  ఇలేలి 
అనుక్ండ.  రండ!"  అన  నవువత్ూ 
విశాలుడన  లోనకి  ఆహావనంచాడ 
ముసల్వాడ.  

నజానకి   వాడ  ఒక  మాంతిరికుడ.  అరథరాతిరి 
ద్ట్క  రాకసుడ  రూపం  ధరించి,  ఆ 
అడవిలోన  జంత్ువులను,  ద్రి  త్పిప  వచిచన 
మనుషుయలను  పీకుక  తింట్లూ  ఉంట్డ 
వాడ.  ఆ ర్జ ఉదయమే వాడకి ఏడగురు 
రాజకుమారులూ  దొరికారు.  అయిత 
అపపటికే  వాడకి  కడప్  నండ  ఉండట్లం  చేత్, 

రాజకుమారులనవవరినీ  ఇంకా  తినలేక 
పోయ్డ.  ర్జకొకరిన   చొప్పన   మలలిగా 
తినచుచలెమమున,  వాళ్లిందరినీ  వాడే  ఓ  పెదద 
పెట్టోలో పెటిటో బంధించి ఉంచాడ !  "ఆహా! ఈ 

ర్జ  ఎంత్  సుద్నం!  మళీళ  ఇంక్  మనషి 
దొరికాడ.   అరథరాతిరి   ద్టలోప్  వీడన 
మాయచేసి  పెట్టోలో  పడేట్లులి  చేయ్ల్!" 

అనుకునానడ వాడ, రాజన చూడగానే.

ఎకకడలేన  గౌరవానీన   పరిదరిశసూత  రాజన 
లోపలకి తీసుకెళిళ, తినడానకి పండలి వగైరాలు 
పెట్టోడ  వాడ.  "మహారాజా!  అద్గో,  ఆ 
మంచం మీద విశారింతి తీసుక్ండ.  నాకు నదర 
ముంచుకొస్తంద్  "  అంట్లూ  వాడ  చాప 
వేసుకున పడకునానడ. 

బగా  అలసిపోయిన  రాజకూ  నదరవసుతననద్. 

పడకునేందుకు  గాను   ఆ  మంచానన 
చేరబోయ్డ.  అంత్లో   చిలుక  పరిమాద్నన 
హచచరిసూత  రాజన  ముకుకత  పొడచింద్. 

ద్ంత విశాలుడ  "త్రావత్ పడకుంట్నులే 
తాతా!   నువువ  పడక్!"  అనానడ,  త్ను 
దగగర్లినే ఉనన ఓ కురీచలో కూరుచంట్లూ. 

కొంత్సేపటికి   మాంతిరికుడ   గురురిపెటిటో 
నదరపోవడం  గమనంచిన  చిలుక   "రాజా!  ఆ 
మంచానకి  నులక  అలలిలేదు.   దుపపటి 
మాత్రమే  పరిచి  ఉంద్.  కూర్చగానే  మంచం 
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కిరింద  ఉంచిన  మాయ్  పెట్టోలో  పడపోతావు. 

వీడొక  మాంతిరికుడ.  అరథరాతిరి  ద్టిందంట 
రాకసుడగా  మారిపోతాడ.  రకరకాల 
మాయలత  నీ  బిడడలను  ఆ  మూలనునన 
పెట్టోలో  బంధించాడ.  ఆ  పెట్టోను  పగలగొటిటో, 
వాళ్ళను  తీసుకున  త్వరగా  ఇకకడ  నుండ 
బయట్ల  పడాల్"  అంద్  విశాలుడ  చెవిలో, 

గుసగుసగా.

రాజ  గబుకుకన  మంచం  కిరింద్కి  చూశాడ. 

మాయ్  పెట్టో   అకకడే  ఉంద్.   రాజ  శబదం 
చేయకుండా  ఆ  పెట్టోను  ఎత్ుతకొన  బయటికి 
నడచాడ.  కొంచెం  దూరం  వళాళక  రాయి 
ఒకటి  తీసుకొన  ఆ  పెట్టోను  పగలగొటిటో   చూసేత 
ఏముంద్?  రాకుమారులందరూ  నశిచంత్గా 
పడకొన  నదరపోత్ునానరందులో!  విశాలుడ 
త్వరత్వరగా   కుమారులను  నదర   లేపాడ. 

అందరూ  ఇంటివైప్కు  పరుగు  తీయడం 
మొదలు పెట్టోరు.

అంత్లో  అరథరాతిరి  అయింద్.   ఒళ్ుళ 
విరుచుకున  నదరలేచాడ   మాంతిరికుడ. 

వికృత్  రూపానన  ధరించాడ.  పెట్టోలో  ఉనన 

ఎనమద్  మంద్న  త్లుచుకుంట  వాడకి  నోరు 
ఊరినట్లలియింద్. కండలు తిరిగ బలంగా ఉనన 
రాజన  ముందుగా  తినేద్దమన  పించించి 
వాడకి. మలలిగా  వంగ మంచం కింద వతికాడ. 

అకకడండాల్సన  పెట్టో  ఏద్?  పెట్టో  మాయం; 

త్ను  వారం  ర్జలకుగాను  ఇషటోంగా 
ద్చుకునన ఆహారమూ మాయం!  

ఇదంతా  విశాలుడ  చేసిన  పనేనన  అరథమైంద్ 
వాడకి.  విశాలుడొకకడే  పోయి  ఉంట  ఏమీ 
పరవాలేదు-  అత్నతబట్లు  త్ను  కషటోపడ 
సంపాద్ంచుకునన  ఏడగురు  రాజ-

కుమారులూ  త్పిపంచుకునానరన  వాడకి 
విపరీత్మైన  క్పం  వచిచంద్.  కౄరంగా 
అరుసూత,  పెదద  పెదద  అంగలు  వేసుకుంట్లూ 
వాళ్ళ వంట్ల పడాడడ. రాజ, రాజ కుమారులు 
ఎంత్  వేగంగా  పరుగులు  తీసినా,  వాడ 
వాళ్ళను పట్లుటోకునేంత్ దగగరగా వచేచశాడ!

"మహారాజా!  రాయిన  విసరండ!"  అంద్ 
చిలుక.   త్న  అంగీలో  ద్చుకునన  రాళ్ళలోలి 
మొదటిద్నన  గురిచూసి  మాంతిరికుడపైె 
విసిరాడ  రాజ.   అద్  మంట్లలను 
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ప్టిటోంచింద్.   అయినా  వాడ  మంట్లలను 
ద్ట్లుకుంట్లూ పెదద పెదద అంగలు వేసుకుంట్లూ 
వసుతనానడ.   రాజ  రెండవ  రాయిన 
విసిరాడ.   లోతెైన  నీళ్ళ  అగాథం  ఏరపడంద్. 

వాడ  నీళ్ళలో  నుంచి  కూడా  రావడం  చూసిన 
రాజ  మూడవ  రాయిన  విసరగానే,  పే..దద 
మొసల్ ప్టిటోంద్- మాంతిరికుడన గుట్లుకుకన 
మంగేసింద్ అద్!

మరుకణం  వాళ్లిముందు  పరిత్యకమైంద్  అవవ. 
అవవ  శరీరం  బంగారు  కాంతిత 
మరిసిపోత్ుననద్.  అదే  సమయ్నకి 
చిలుకకాసాత   ఒక   అందమైన  పాప  రూప్ 
ద్ల్చంద్.  "రాజా!  నీ  చేత్  హత్మైన 
మాంతిరికుడ వేరెవర్ కాదు;  నా కుమారుడే. 

చిలుకగా  నీకు  సాయం  చేసింద్  నా 
మనుమరాలు. 

దురాశ  ఎకుకవై,  చెడ  ద్రి  పటిటో, 
లోకకంట్లకుడగా  మారాడ  నా  కుమారుడ. 

నా  అంత్ట్ల  నేను  వాడన  ఏమీ 
చేయలేకపోయ్ను;  కానీ   ఈ  పాపను 
మట్లుకు  వాడ  బరిన  పడకుండా   దూరంగా 

ఉంచి   సాకుత్ూ  వచాచను  ఇనానళ్ూళ.  ఇంక 
నేను  పరిశాంత్ంగా  త్పసుస  చేసుకుంట్ను. 

నీకు  అభయంత్రం  లేకపోత,  ఈ  పాప  బధయత్ 
కూడా  ఇకమీద  నీకే  ఇవావలన  ఉంద్.  నీ 
కుమారులకూ  ఓ  చెల్లి  దొరికినట్లులి 
అవుత్ుంద్..ఏమంట్వు?"  అననద్  అవవ, 
రాజత.

రాజ, రాజకుమారులవైప్ చూశాడ. 

రాజకుమారులు  నవువత్ూ  చెల్లి  చెయియ 
పట్లుటోకునానరు.  సంతషంత  అవవ  ముఖం 
వికసించింద్. 

అందరూ రాజాయనన చేరుకునానరు. రాణిగారికి 
ఒక చకకన కూత్ురు దొరికింద్.  చిలుక చెల్లికి 
ఏడగురు అననలు దొరికారు!                
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చి ల్ పి  ప రిశ న ల ు-అ ల లిరి  జ వా బ ు ల ు
నరవహణ: శ్ రి వి.వి.యస్.మూరిత, చొద్మళ్ళ.

1.కొడకు  డాకటోరవుతాడన త్ల్లిదండరిలకు అనుమానం ఎప్పడొసుతంద్?

జవాబు: తడబుటిటోన చెలెలిల్న వాడ  "సిసటోర్ , సిసటోర్" అన  సంబోధిసుతననప్పడ.

2.తెలుగు,తెలుగు  కలుసుకుంట  మొదట్ల ఏమొసుతంద్?!

జవాబు: "గుడ్  మారినంగ"!!

3.హట్లల  కెళిళన  జడ జగారికి  ఒళ్ుళ  మండేదప్పడ!?

జవాబు:బేరర్  వచిచ  "ఆరడర్, ఆరడర్!" అననప్పడ.

4.'భిననత్వంలో   ఏకత్వం'-ఒక ఉద్హరణ చెపపండ?

జవాబు:వివిధ  మతాలు, జాత్ులు, పారింతాలు  కల్గన మన దేశంలో  'అవినీతి ' మాత్రం   ఒకకట !
5. మడమ తిపిపత ఏమవుత్ుంద్?

జవాబు:'మ డ మ'

6. ఎం.ఎల.ఏలకు  అసెంబీలిలో   పరివేశించే  ముందు  'ఎంట్లరన్స పరీక ' పెడత ఏమవుత్ుంద్?

జవాబు: ముందుగా  పేపరు  లీకవుత్ుంద్!!

7.బలయం.....యవవనం......వృద్ధపయం....ఇదే కరమంలోవచేచవి ఏవి?

కారూటోనులి....సినమాలు.....సీరియళ్ులి.
8.డాకటోరు  నరాఘంత్పోయ్దప్పడ!?

జవాబు:'షుగర్  మానేసి  బెలలిం  వాడొచాచ  డాకటోర్?' అన  పదేళ్ుళగా మందులేసుకుంట్లునన షుగర్  పేషెంట్ 
అడగనప్పడ!!
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 వి ల్ య ం  క ం క వ ం బ    
 గా ల్ త  వి ద ు య త్ ు త తె చి చ న  అ బ బా యి

విల్యం కంకవంబ కు ఇప్పడ  22 ఏళ్ుళ.  పరిపంచం లోన ఎందర్  మేధావులు  
సాంకేతికత్   గురించి,  ద్న  సామాజిక  ఉపయోగాల  గురించి  పరిసంగంచే  TED 

కానఫూరెనుసలో  త్న  విజయగాథ  గురించి  పరిసంగంచాడ   విల్యం!  అసలు  
ఎవరిత్ను?  ఏం  చేశాడ?  అత్నకి  ఇంత్  చిననవయసులోనే  ఇంత్  పేరు  
ఎందుకొచిచంద్? చదవండ.. 

నరవహణ: వి.బి.సౌమయ, ప్సతకం.నట్ 
           

ఆఫిరికా ఖండంలో 'మలావీ' అనే  చినన దేశం ఒకట్లుంద్. పరిపంచంలోన చాలా పేద 
దేశాలోలి  అద్  ఒకటి.  ఆ  దేశంలో  ఒక  చినన  ఊరిలో  విల్యం  కంకవంబ 
ఉండేవాడ.  వాళ్ళద్ ఒక మామూలు రెతై్ు కుట్లుంబం.  పదేళ్ళ కిరిత్ం  మాలావీ 

దేశంలో  వచిచన  కరువు-  ద్న  త్రువాత్  వచిచన  కుట్లుంబ  కష్టోల  వలలి,  అపపటిద్కా   బడలో 
చదువుకుంట్లునన విల్యం ఇక డబుబాలేలిక సూకల మానేయ్ల్స  వచిచంద్.  అలా అకకడ చదువు 
మానేసిన వాడ మర్ ఐదేళ్ళ ద్కా బడకి వళ్ళలేక పోయ్డ. ఇంట్లి అందరూ కల్సి వయవసాయం 
పనులు చేసుకుంట్లూ వచాచరు. 

అయిత,  ఈ  కష్టోలేవీ  విల్యంను    నరాశ  పరచలేదు.  అత్నకి 
వీలైెనప్పడలాలి  వాళ్ళ  ఊళ్లి  ఉనన  గరింథ్లయ్నకి  వళిలి  అకకడ  సెైనుస 
పాఠాలు  సొంత్ంగా  చదువుకుంట్లూ  వచాచడ.  ఒకర్జన  అత్నకి 
శకితన ఎలా వినయోగంచుక్వచోచ తెల్యజేసే  ప్సతకం ("Using Energy"అనేద్)ఒకటి 
దొరికింద్.  గాల్మరలత విదుయత్ుతను ఎలా త్య్రు చెయయచోచ బొమములత సహా  వివరించి ఉంద్ 
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అందులో! 

ఆ  ప్సతకానన  చద్వాక  ఇక  విల్యం  ఆగలేకపోయ్డ.  త్నుకూడా  అలాంటిద్  ఒకటి  త్య్రు 
చేయ్లనుకునానడ.  అంత్వరకూ వాళ్ళ ఇంట్లి కిర్సిన్  ద్పాలే వాడేవాళ్ుళ.  ఆ ఊళ్లి విదుయత్ుత 
ఉనన పారింతాలు త్కుకవ. అసలు మాలావీ దేశం మొత్తంలోనూ  విదుయత్ సరఫరా అందే పారింతాలు 
రెండ  శాత్మేనట్ల!   అలాంటి  చోట్ల  మరి,  సొంత్ంగా  కరెంట్లును  ఉత్పతిత  చేసుకుంట  ఎంత్ 
గొపపగా ఉంట్లుంద్!! 

సరే,  త్ను  ప్సతకంలో  చద్విన  ద్నన   త్య్రు  చేయ్లంట, 

ఎంత్  లేదనాన  కొనన  పరికరాలు  కావాల్  కద్?  మరి,  వాటిన 
కొనేందుకు  డబుబా  కూడా  అవసరమౌత్ుంద్!  కానీ,  విల్యం 
దగగర  డబుబాలు  ఏమునానయి  గనక?  అందుకన  వాళ్లి  ఊళ్ళ 
పనకిరాన వసుతవుల్న పడేసే చోట్లుకి వళిళ త్న పనకి ఉపయోగపడే  
వసుతవుల్న  వత్ుకుకనానడ-  పాడెైపోయిన  ఒక  ట్రికటోరు  ఫ్యను, 

పనచెయయన ఓ ష్క్ అబసరబారు, బగునన ఒక  సెైకిలు ఫ్రిము, పాలిసిటోక్ పైెప్లు, సెకైిల డెనైమో,  పాత్ 
చెకకముకకలు, వాళ్లి ఊళ్ళ పెరిగే ఒక రకం వదురులి- ఇవనీన దొరికాయి! వీటిన ఉపయోగంచాడ. 

పాలిసిటోక్  వసుతవుల్న  కరిగంచి  గాల్మర  రెకకలకు  ఓ  రూపం  తెచాచడ.  వదుళ్లితట,  చెకక 
ముకకలతట  ఎతెతనై  మంచె  ఒకటి  త్య్రు  చేశాడ.   సెకైిలు  ఫ్రిమును  ద్నపైెకి  ఎకికంచి, 

ద్నలోన  గేరలి  వయవసథను  వాడకునానడ.  చివరికి   గాల్  రాగానే  తిరిగేలా  ఒక  నజం  గాల్మరను 
త్య్రు చేసాడ! ఆ గాల్మర  సెకైిల డెైనమోన తిపపగానే  త్న గద్లో బిగంచిన లైెట్లు వల్గంద్! 

ఇక  ద్నకి  ఒక  కారు  బయట్లరీన  బిగంచాడ;  గాల్  లేనప్పడూ  ఇంట్లి  విదుయత్  సరఫరా 
నలచిపోకుండా  చేయగలాగడ.  ఇలా  కంకవంబ త్న  మొదటి పరియోగంలో  12 వాట్లలి కరెంట్లును 
ఉత్పతిత చేయగలాగడ! అత్ను  త్య్రు చేసిన  విదుయత్ుత  నాలుగు బలుబాల్న వల్గంచట్లమే కాక  , 
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ఇరుగుపొరుగున ఉనన రెండ రేడయోలన  పల్కించేద్! 

ఈ గాల్మర పరియోగం  ఎందరినో ఆకరి షంచి,  కరమంగా పతిరికల వాళ్ళన చేరింద్. 

ఆ  త్రువాత్  కరమంగా  విల్యంకి   పేరు  రావడం  మొదలైెంద్.  కరమంగా  అత్ను 
ఇలాంటి  మరలేన   మరికొననటిన  త్య్రు  చేసాడ.  వాటిలో  ఒక  గాల్మర 
వయవసాయ్నకి నీళ్ళన కూడా తడత్ుంద్! 

అత్న పరితిభను గురితంచిన కొందరు అత్ను చదువుకునే ఏరాపట్లులి చేసారు. అలా సూకలు చదువు 
పూరిత చేసుకునానక, "ఆఫిరికన్ లీడరి షప్ అకాడెమీ"లో కొనానళ్ుళ చదువుకున, ఇప్పడ పైె చదువుల 
క్సం అమరికాలో ఉనానడ కంకవంబ. అలా సొంత్ ఊళ్ళ  మొదలైెన అత్న పరియ్ణం ఇప్పడ 
ఆగకుండా సాగపోతంద్. 

ఏడాద్   కిరిత్మే  అత్ను  వేరే పాతిరికేయుడొకరిత  కల్సి  త్న  కథను ఒక  ప్సతకం గా 
రాసాడ:  ద్న  పేరు  -  "The  boy  who  harnessed  the  wind". 

ఈమధేయ ఎవర్ సినమావాళ్ుళ   విల్యం కంకవంబ   గురించి ఒక లఘు చిత్రం  
కూడా నరిముంచారు!

ఇంత్కీ,  ఇప్పడ  ఇత్న  గురించి  రాయడం  ఎందుకంట-  'అసలు  ఏలాంటి 
వసత్ులూ  లేన  ఆఫిరికా  కుగారిమంలో  ప్టిటో,  కరువు  బరిన  పడ,  బడకి  కూడా  పోలేన  పరిసిథత్ులోలి 
చికుకకొన  కూడా  పట్లుటో వదలన విల్యం కంకవంబ   తాను అనుకుననద్ సాధించాడ కద్; మనం 
అత్నన  సూఫూరితగా తీసుకుంట బగుంట్లుంద్ కద్!' అన. 

మనం   చదువుకునే  విషయ్లను   బయట్ల,  పరిపంచంలో,  పద్మంద్కీ  ఉపయోగపడేలా   ఎలా 
ఉపయోగంచాలో మనందరం ఆలోచించాల్, నజంగా. 
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స మీ క
గత్ మాసం విడదలైెన  కొత్తపల్లి  పతిరిక  ఎలా ఉననద్  ? ఓ సమీక్షా వాయసం..

నరవహణ: శ్ రిమతి మాలతీ కృషణ, విద్యరిథ సృజన కుటర్, విజయవాడ.

"పిలలిలకు   జాగరిత్తగా  నేరాపల్,  దగగరుండ.  అప్పడే  వాళ్లికి  ఏ 
పనైనా  చేత్నవుత్ుంద్"-  పెదదవాళ్లికి  త్మ  పెదదరికానన, 
ఇంపారెటోనుసను కాపాడక్వట్నకి ఈ భరమలో ఉండట్లం చాలా 
ఇషటోం.  నజానకి ఎవర్ చెపిపనట్లులి, 'నేరిపతనే నేరుచకునేట్లలియిత 
పిలలిలకి  అసలు  ఏమీ  చేత్నవవకపోను'.  పిలలిలు  నడక 
నేరుచకుననంత్  సహజంగా,  అలవోకగా  మనం  లెకకపెట్లటోలేననన 
పనులు  చకకగా  చెయయట్లం  ఇటటో  నేరుచకుంట్రననద్  అకర 
సత్యం.   ద్నకి  కావలసిందలాలి  వాతావరణం,  గడగడకీ 
అడడపడకుండా  సేవచఛనవవట్లం.   ఈసారి  సంపాదకీయంలో 

చెపిపన ఆట్లలు, ఆట్లలుగా కనపంచే పనులూ- చదువులు,  టివి గొడవలో పడ చాలామంద్ పిలలిలు 
వీటి  రుచెైనా  చూడలేకనే  పెదదవాళె లిైపోత్ునానరన  బధేసుతంద్.   పిలలిలు  ఎనన  సంతష్ల్న 
పోగొట్లుటోకుంట్లునానర్ అన ద్గులేసుతంద్.

ఈ సంచికలో పిలలిల కథలననటిలోనూ  వవైిధయం కానవచిచంద్.

*  త్నత  దబబాలాడన  కాకిన  క్కిల  క్పగంచుక్కుండా  ఎంత్  సులువుగా  ద్న  అసూయన 
పోగొటిటోంద్?! అశివన కథ పెదదలకి పాఠం చెపిపనట్లులింద్.

*  రామాప్రంలోన  పరిజలలా  ఉంట ఏ  రాజాయనకీ  రాజ అవసరం  లేనే  లేదు  కదూ! 'అందరిక్సం' 

చినన కధైనా ఎంత మంచి సందేశాననచిచంద్.  ఇంత్కీ ఆ రాజకి ఎందుక్, ఎవరిపైెనో, క్పం!?
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*  పిలలిల  మంచి  చెడలలోను,  వయకితత్వ  నరాముణంలోను  టచరలి  పాత్ర  త్గగపోత్ునన  ర్జలోలి-  మంచి 
టచరు ఓ పిలాలిడ జీవిత్ంలో ఎంత మారుప తవచచన నమాముడ సీటోఫెన్.  పాఠం చెపపట్లం మనహా ఏం 
చెయయగలమన నరాశలో ఉనన టచరలిందరికీ ఈ నమముకం  ఓ ఆశాకిరణం, ఓ సూఫూరిత.
* 'ఎవరికీ  చెపపదుద'-  మేం  చెపపకపోత  కథ  చివర్లి  వినయ  చెపిపన  జాగరిత్త  పిలలిలందరికీ  చేరేదలా? 

వినయద్  ఇద్  సీవయ  అనుభవమో  కాదోగానీ,  పిలలిల  అనుభవాలు  కథలుగా  రావట్లం 
బగుంట్లుంద్.

* సహజీవనం ఏ ఒకకరి అవసరమో కాదనీ, అందరూ సంతషంగా, క్షేమంగా ఉండాలంట్లూ పరితి 
ఒకకరూ అందరినీ కలుప్కు పోవాలనీ చింత్చెట్లలి కథ చెప్తననట్లులింద్.  భూమీముదునన  పరితి మనష 
గరిహించాల్సన  సతాయనన  చెపేపందుకు  సతీష్  ఎంచుకునన  ఉద్హరణ-  ఎంత్  చిననదైనా,  సూటిగా, 

వాడగా, ఇటటో భావం అరథమయ్యలా ఉంద్.

*  అనురాగ  వేసిన   బొమములు-  చెపిపనట్లులి  లేకుండానే  కథ  చెపపట్లం  బవుంద్.  కథకి  మాట్లలు 
అవసరం లేదు కద్! కానీ పాపం, చందన్ కుమార్ ఎందుకు చిననబుచుచకునానడో, చివరికి?

*  బొమముకు  పిలలిలు  వారిసిన  కథలు  ఎంపిక  కావట్లం  లేదో,  మరి  పిలలిలెవరూ  వారియట్లం  లేదో? 

ఎకుకవమంద్ పిలలిలు వారిసేత బవుండేదేమో.

* 'అననదముముల  ఆపాయయత్'  సుననత్ంగా  మనసున  తాకింద్. 'ఆకల్  దప్పలు'  జీవిత్  సతాయనన 
చెపిపంద్.  ద్నకి  పిలలిల సపందన ఎలా ఉంట్లుందో, మరి!?

*  అట్లటోమీద  సూఫూరితద్త్లైెన  గురువుల  ఎంపిక  బవుంద్.   ఇక  వీరాంజనేయుల్కి  ఎననసారులి 
అభినందనలు చెపాపల్?

దసరా శలవలోలి దండగా చదువుక్వడానకి బోలడనన కథలక్సం ఎదురు చూసుతంట్ం.
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ప ద ర ం గ ం-8
ఈ పదరంగం చాలా సులభం! ద్నన ఓ తెలలికాగత్ంలో  పూరించి పంపండ.  మీ పేరుత బట్లు  మీ బడ పేరు, 

త్రగతి త్పపక రాయండ. సరైెన సమాధానాలు పంపిన పిలలిల  పేరలిను  పదరంగం-8 త పాట్లు పరిచురించగలం. 

నరవహణ: దేవి, కొత్తపల్లి బృందం.

1 2 3 4

5 6

7 8 9

10 11 12

12 13

ఆ ధా రా ల ు: న ల ు వు  
1. ___రుచి ఎరుగదు, నదర సుఖమరుగదు  (3)

2. సెనైయం (2)

4. అడరస్ (4)

6. చివరి  (3)

8. చకకగా బరువులు మోసే ఈ జంత్ువు పేరున తిట్లుటోగా కూడా 
వాడేసుతంట్రు  (3)

10. రేపటి మొననకి ననన  (2)

11. మొదలు లేన నాలుక  (2)

12. వడ  (2)

అ డ డం: 

1. ఏ చెట్లూటో  లేన చోట్ల ఈ చెటటో మహా వృకం (3)

3. తిరగబడన 'చిత్రం' (2)

5. అడడద్డడంగా 'ఆడ' (2)

7. గాల్  'ద్శ' మారింద్  (2)

9. నధులు భదరపరచే చోట్లు (3)

10. పారిరంభం  (3) 

13. కంటిన కాపాడేద్  (4)

ప ద ర ం గ ం -6 కి  స రె ైన
స మా ధా న ం

ద్నకి చకకగా సమాధానాలు 
వారిసి పంపించిన పిలలిలు:

1. నందన ఏ.యస్, 4 వ త్రగతి, పరికృతిబడ, చెనేనకొత్తపల్లి.
2. అసంగానంద రెడడ, 4 వ త్రగతి, అజంతా సూకల, నలూలిరు.

 3. జి.సత్యలక, 2 వ త్రగతి, ఇంటి బడ, చెనేనకొత్తపల్లి.
4.  సి.హచ్ ఆద్త్య, 4 వ త్రగతి, గారిమర్ సూకల, హైదరాబదు,

5. బి.రిషిత్, రవీందరభారతి, S.N. ప్రం, విజయవాడ.
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చీ మ పా ట్ల
రచన, గానం: "కవికాకి" కే.శ.జ ైసీతారాం, క్గర, అనంత్ప్రం జిలాలి.

చీమా, చీమా!  వసాతవా?  సినమా  కెళాదం  వసాతవా?

పరీకలయ్య,  బలయ్య!  బగా చదువుక్వయ్య!

పిచుచకా, పిచుచకా! వసాతవా?  పికచర్కెళాదం వసాతవా? 

పరీకలమాము, పాపమాము! బగా  చదువుక్వమాము!

చిలకా, చిలకా!  వసాతవా? షికారుకెళాదం వసాతవా?

పరీకలరారి , బలలూ!  బగా  చదువుక్ండరారి!

62

ఈ పాట్లల్న ఎలా పాడక్వాలోతెలీట్లం లేద్? 

ఇంట్లరెనట్లి వీట్లననటినీ వినే వీలుననద్. 

 పాట్లల్న డౌనోలిడకూడా చేసుక్వచుచ.

సందరిశంచండ: http://kottapalli.in
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న గ రా న కి  ద ూ ర ం గా.. 
రచన: శ్ రి సూరి కుమార సావమ గారు, విజయవాడ. 

గానం: 9-10 త్రగత్ుల బలలు, విద్యరిథ సృజన కుటర్, విజయవాడ. 

నగరానకి  దూరంగా.. పలెలి  వుననద్! 

ఆ పలెలిట్లూరి  గుండెలోలి   పండగుననద్! (2) 

చిటిటో మొగగ  విచిచనప్డ-   

చేను  విరగపండనప్డ 
చకకనైన   పిట్లటోలనీన - 
రెకక విపిప  పాడనప్డ 
పలెలిట్లూరి  గుండెలో  పండగుననద్.(2) 

ఆలమంద ఉదయవేళ్- 

పాలధార  కురియునప్డ 

తట్ల చేల ఉనన గునన మావి- 

తరణాలు కటిటోనప్డ 
పలెలిట్లూరి  గుండెలో  పండగుననద్.(2) 

క్దండ సావమవారు క్వలలో నలచినప్డ 
పొగమంచు అగరు వగరు- 

పొదపొదపైె పారికినప్డ 
పలెలిట్లూరి గుండెలోలి పండగుననద్. (2)

నగరానకి  దూరంగా.. పలెలి  వుననద్! 

ఆ పలెలిట్లూరి  గుండెలోలి   పండగుననద్! (2) 
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ఈ  న ల లో  ఏ ప న -ఎ వ రి ద్?

ఆరిథక వయవహారాలు, నరవహణ: సుబబారాజ
సంపాదకత్వం: నారాయణ
వబెసైట్లు, సమాచార సాంకేతికత్: ఆనంద
ముదరణ: 'ముద్రిక' కృపాకరరావు
చితారిలు: వీరాంజి, అడవిరాముడ, రాము, 

వాసు, పరిసాద, వంకట్,వినయ, లక, . 

చిల్పి పరిశనలు:  వివియస్ మూరిత.
బొమముకు కథ: జి.లల్త్, telugu4kids

సమీక: వై.మాలతి. పదరంగం: దేవి
కథలు, పాట్లలు: చాలామంద్ పిలలిలు

వ ల:

పరితి ఒకికంటికి: 20 రూ.

12 ప్సతకాలకైె చంద్: 240 రూ.

“కొత్తపల్లి ట్ల రసుటో  పేరిట్ల యంవో” /డడన ఈ చిరునామాకు 
పంపండ:  కొత్తపల్లి ట్ల రసుటో, యంఆర్వో ఆఫ్సు దగగర, 

చెనేనకొత్తపల్లి, అనంత్ప్రం జిలాలి- 515101, ఆంధరపరిదేశ.

బయంకు అక్కంట్లు వివరాలు:
“Kottapalli Trust”,
A/c No. 0138101018809 (savings), Canara Bank, 
Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫోనులి:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మయిలు: team@kottapalli.in

ఇంట్లరెనట్లో  http://kottapalli.in వదద కొత్తపల్లి పతిరికను  చదవండ  .

అందరు పిలలిల క్సం మీరూ కథలు రాసి పంపండ.

 చంద్ద్రులుగా చేరి నల నలా కొత్తపల్లిన పోసుటోలో మీ ఇంటికి తెపిపంచుక్ండ.

మీ మత్ురిల త్రప్న  చంద్లు కట్లటోండ  .

మీకిషటోమైన బడలకు  , గరింథ్లయ్లకు కొత్తపల్లిన బహూకరించండ.

ప రిత య క  క ృ త్ జ ఞాత్ ల ు :

కారూటోనలి వివియస్ మూరిత గారికి, ఋషివాయలీ సూకలోలి ఏడవ త్రగతి చద్వే  సాక్షి జోషికి,  పరికృతి  బడకి, విద్యరిథ సృజన కుటరానకి,  

telugu4kidsవారికి, మాలతీ కృషణగారలికి, రాధ రాజశఖర్ గారలికి,  ఇంకా పేరులి రాయన అనేకమంద్కి.



ఏ కీ క ర ణ ం  !   
అనగా అనగా ఒక ఊరు. 
ఆ ఊళ్ళో అందరూ క  భాష  మాట్లిడతారు.  పరికక ఊళ్ళోఅందరూ చ  భాష మాట్లిడతారు. 
కొందరు తెల్వైన వాళ్ళుళో క  భాషా మాట్లిడే వాళ్ళుళో; చ  భాష కూడా మాట్లిడేవాళ్ళుళో. వాళ్ళలిన్ అందరూ గౌరవించేవాళ్ళుళో. 
ఆ ఊర్ పరికకన ఇంక్ఊరుండేద్.  ఆ ఊళ్ళోఅందరూ ట  భాష మాట్లిడేవాళ్ళుళో. 
కొందరు  తెల్వైనవాళ్ళుళో  క  భాషా  మాట్లిడే  వాళ్ళుళో;  చ  భాషా  మాట్లిడేవాళ్ళుళో;  ట  భాష  కూడా   మాట్లిడేవాళ్ళుళో.  వాళ్ళలిన్ 
అందరూ ఇంకా చాల్ గౌరవించేవాళ్ళుళో. 
ఇట్లి ఒకదాన్ పరికకన ఒకటి, వేరు వేరు భాషలు- క  నుండ  ఱ  వరకూ- మాట్లిడుకుంటూ ఒక పధ్నెలుగు ఊళ్ళుళో ఉండేవి. 

పధ్నెలుగు భాషలూ వచిచన వాళ్ళళోకి అందర్కంటే ఎకుకవ గౌరవం దొర్కేద్. 

అయితే అవన్నెనేరుచకునేసర్కి వాళ్ళుళో పాపం, ముసల్వాళ్ళుళో అయిపోయేవాళ్ళుళో! 
వాళ్ళలింత్ తెల్వైనవాళ్ళుళో కావాలన్ పధ్నెలుగు ఊళ్ళళో జనాలూ వాళ్ళళో పిలలిల్నె పోరటం మొదలు పెట్టోరు.  ఎంత్  వేగంగా చద్వినా, 

మొత్తం  పధ్నెలుగు భాషలూ వచేచసర్కి ముసల్వాళ్ళుళో అయిపోతారు కదా?! అందుకన్ ఆ  పన్ ఎవవేర్కీ ఇషటోం లేకపోయింద్. 

చివర్కి ఈ పధ్నెలుగు ఊళ్ళళోకీ అవత్ల ఉననెవాడకెవర్క్ ఒక ఐడయా వచిచంద్: 

వాడొక  ఇ  భాషన్ కనుకొకన్, దాన్నె  పరిచారం చేశాడు: "ఇ  భాష చాల్ సులభం. అద్  క  భాష వాళ్ళలికీసర్పోత్ుంద్, ఱ  భాష 
వాళ్ళళోకీ సర్పోత్ుంద్.  ఎవర్కి వాళ్ళుళో, వాళ్ళలి భాషతోపాటు ఇ  భాష నేరుచకుంటే సర్! ”

అందర్కీ   ఆ  పదధత్  నచిచంద్.  దాంతో  ఏ  ఊర్వాళ్ళుళో  ఆ  ఊళ్ళో  కూర్చన్,  వాళ్ళలి  భాష,  దాంతోపాటు  ఇ  భాష  నేరుచక్వటం 
మొదలుపెట్టోరు. 
కొనానెళ్ళలికు పధ్నెలుగు భాషలూ వచిచనవాళ్ళళోంతా చచిచపోయారు.  మెలలిగా  13 భాషలు వచిచన వాళ్ళూళో పోయారు.  12 

భాషల వాళ్ళూళో పోయారు.  అట్లి చివర్కి ర్ండు భాషల వాళ్ళో మిగిల్రు  అంత్ట్ .  
కొంత్ కాలం గడచిన త్రావేత్ కొందరు తెల్వైన వాళ్ళుళో అనుకునానెరు- "ర్ండు ర్ండు భాషలు నేరుచక్వటం కషటోంగా ఉంద్, 

ఒకక ఇ  భాష ఉంటే చాలు గదా" అన్! 

ఆ విధంగా కొనేనెళ్ళళో త్రావేత్ పధ్నెలుగు భాషలూ చచిచపోయాయి; ఒకక ఇ  భాషే మిగిల్ంద్!! 

పధ్నెలుగు  ఊళ్ళళోకీ  అవత్ల  బంగళా  కటుటోకొన్  కూరుచన్  అందర్కీ  త్న  భాషను  నేర్పసుతననె  ఇ  భాష  వాడు  అపుపడు 
నవ్వేకునానెడు, వీళ్ళలిందర్న్ చూస. 

మీకు తెలుస  ,   ఇల్ పరిపంచం మొత్తం మీద ఈ సర్కి    2000      కి  పైెగా భాషలు  చచిచపోయాయట  ,   న్జంగా  !!  

Edited, typeset and Published by Narayana for Kottapalli Trust, Near M.R.O.Office, Chennekothapalli-515101, Ananthapur 
District, AP.  Ph:08559 240222  E-mail: team@kottapalli.in 

mailto:team@kottapalli.in


మ ం చి  పు స్ తక ం

పా ట ల్ లో పా ఠా ల ు
ఐదారేళ్లో  చిన్నారులకు  అభినయం  అంటేనూ,  పాటలంటేనూ   ఎంత  ఇష్టమ!  డ.నననాపనేని  మంగాదేవి  గారు 
ఎన్నా  స్ంవతసరాల  క్రితం  బుజ్జాయిలకోస్ం  రాసిన  అభినయగీతాల  మాలిక,  ఈ  "పాటల్లో  పాఠాలు"  అనే  బుజ్జా 
పుస్తకం.  26 పేజీల ఈ స్ననా పుస్తకంల్  అమూలయమైన పాటలు ఒక పదిహేను  ఉన్నాై. మచ్చుచుక్ ఓ "పాప-పలిలో”:

(తలుపు మీద కొట్టన శబదం...టక-టక-!) 

తలిలో: పాపా!పాపా! చ్చూడమామ! 
ఎవరొచ్చురో చ్చూడమామ! 
(తలుపు తీసినటులో అభినయిస్ూత)
పాప: పలిలోకూన ఇట ఉందమామ 
గుర్ గుర్ మని అంటోందమామ! 
పలిలో: మాయవ-మాయవ-మాయవ! 

తలిలో: చ్చపుపున తలుపు వేసేయ్ తల్లో 
లేకుంటె పాలనినా తాగేను పలిలో! 
పలిలో: తలుపేయకే పాప! తలుపేయకు! 

ఆకలితో నేను అలమట్ంచేను! 

మాయవ!మాయవ!మాయవ! 

పాప: హుష! 

చ్చపుపుడు చేయక కూరోచు పల్లో 
అమమ లేకుండ వస్త మళ్ళీ 
నీకగు పాలు నే తెస్తగా? 

ఆకలి తీరగ పోస్తగా?! 

(పాప  పాలు  తెచిచు  పోస్ుతంది.పలిలో  పాలు 
తాగేసి మూతి న్కుకుంటూ) 

పలిలో: మాయవ!మాయవ!మాయవ! 

మంచి మనస్ు గల పాపాయ! 

రేపొకస్రి వస్తన్య! 

మాయవ! మాయవ! మాయవ! 

క ష్ టప డ ైన్  దొ రి క్ ం చ్చ ు కొ ని  స్ జీ వ ం గా  ని ల ు పు కో వా లి స న  పు స్ తకా ల్ లో ఇ దొ క ట్ ! 

పా ట ల్ లో పా ఠా ల ు  (2001) 

రచ్చన:  డ.నననాపనేని మంగాదేవి 
పరిచ్చురణ: నూయ స్ూటడంట్ బుక సెంటర్, 

అరండల్ పేట, మయిన్ రోడ, 

గుంటూరు-522 002 

పేజీలు 26, వెల:రాయలేదు


